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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. 

~·------------·----------------------------------------

Eensgezind tegen oorlog en fascisme 

Dezer dagep, lazen wij in een boekje, dat zojuist is verschenen van de 
hand van het vooraanstaande PvdA-lid prof. Kranenburg, dat het 
Marxisme is "een vergissing, zij het een geniale vergissing van een groot 
denker, qui pensait en grands bloes". (die in grote blokken dacht). 

De woorden troffen ons, omdat ze ons onder ogen kwamen juist in 
die bewogen weken, die een trits van belangrijke gebeurtenissen hebben 
opgeleverd: Egypte, Hongarije, NAVO-zitting. 

Want als er ooit dagen in de wereldgeschiedenis zijn geweest waarin 
het Marxistisch denken snel gelijk kreeg- dan was het in die welke 
zojuist aan ons voorbij geraasd zijn. 

Er is geen andere wijze waarop men de lynchpartijen in Boedapest, 
de Amerikaanse dreigementen tegen Syrië, het fiasco van de agressie 
tegen Egypte en de stenen door de ruiten van Felix Meritis- kortom, 
alles wat in de afgelopen maanden "het nieuws" was- kan begrijpen, 
dan door te denken "en grand bloes". 

Wie dat niet doet, moet wel reddeloos verloren gaan in wat dan een 
krankzinnige maalstroom lijkt. 

Wie het begrijpt, weet waar zijn plaats is, in deze gvote, men zou nu 
zeggen wereldomvattende strijd - en hij neemt die plaats in vol 
vertrouwen in. 

De ontspanning 

De afgelopen jaren waren de jaren der ontspanning. Zelfs diegenen 
die gedurende geen dag daarvan van ontspanning weten wilden, zeggen 
nu dat het toen zo goed ging. En zij zeggen er dan meteen bij, dat die 
kans op ontspanning thans wel vóorgoed verkeken is. 

Om te weten of dit laatste waar is, zullen wij het karakter van die 
ontspanning nog eens onder ogen moeten zien. 

Naar buiten heeft zij enkele prachtige hoogtepunten gehad. 
Wij noemen: het herstel van goede betrekkingen tussen de Sowjet

Unie en Joegoslavië; het tot stand ko.men van het Oostenrijks Staats
verdrag; de overdracht van de vlootbasis Porkkala door de Sowjet-Unie 
aan Finland; de reizen van Boelganin en Chroestsjow naar India en 
naar Engeland; de internationale atoomconferentie en de totstandko
ming van het internationaal agentschap voor de vreedzame toepassing 
der atoomenergie. 
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En temidden van dit alles, als de grote bevestiging der verbeterde 
verhoudingen, de bijeenkomst der Grote Vier in Genève. 

Dit alles, hoe belangrijk ook, is echter uitwerking van de ontspanning 
geweest. Het zou, bij niet verder nadenken, te zien zijn als het resultaat 
vah een meer succesvolle diplomatie, dan in de jaren daarvoor werd 
gevoerd- al willen wij niet zeggen dat dit element geen rol heeft ge
speeld in de behaalde successen. 

Maar de oorzaken liggen dieper. 
Deze oorzaken werden vastgelegd in het materiaal, dat het Partij

bestuur van de Communistische Partij van Nederland ter discussie 
publiceerde voor het congres dat in oktober plaatsvond. 

Als belangrijkste oorzaken van de ontspanning werden daar genoemd: 
Het feit dat het socialisme een wereldstelsel is geworden, ondanks de 

pogingen van de imperialisten om dit te verhinderen, en dat het de 
beschikking heeft over enorme krachten, o.a. door de sucèessen van de 
Sowjet-Unie bij de ontwikkeling van de atoomenergie( ook op militair 
gebied); 

het feit dat een reeks vroegere koloniale staten zich aan het kapita
listische roofsysteem ontrukten en dat deze, samen met andere landen, 
in de wereld een blok van vredelievende landen zijn gaan vormen; 

het feit dat de vredeskrachten thans een enorme georganiseerde 
massa omvatten; 

het feit tenslotte, dat de kapitalistische wereld inwendig steeds 
dieper verscheurd raakt en dat de oorlogsvoorbereiding steeds zicht
baarder in strijd komt met de belangen der volkeren. 

Het is duidelijk, dat deze factoren duurzaam werken, en niet afhan
kelijk zijn van de wisselvalligheden van de dag. 

Maar het is ook begrijpelijk, dat de leiders van de imperialistische 
wereld eveneens het bestaan van deze factoren onderkennen en dat zij, 
bij hun pogingen om alsnog de gang van zaken in de wereld te keren, 
juist zullen trachten deze factoren uit te schakelen. 

In hetzelfde congresmateriaal waarin de bovengenoemde elementen 
zo nadrukkelijk werden genoemd, wordt ernstig gewaarschuwd tegen 
de illusie, dat het nu automatisch goed zou gaan. 

Er wordt gewezen op de ronduit agressieve krachten in West-Duits
land, die o.a. de KPD onder de grond joegen. 

Er wordt gewezen op het gevaar, dat de koloniale krachten met ge
weld zullen pogen de klok terug te zetten. 

En er wordt zeer duidelijk in gewaarschuwd voor de pogingen, om 
door middel van anti-Sowjet-laster het vertrouwen in de grondslagen 
der communistische partij te schokken, de internationale solidariteit 
der communisten teniet te doen, en de landen van het socialistische 
kamp van elkaar te scheiden - dit alles, om de oorlogsvoorbereiding 
opnieuw met volle kracht en in alle openlijkheid te kunnen voortzetten. 

Ziedaar de twee blokken: Dat van de vredeskrachten, en dat van de 
imperialisten. 

En ziedaar d~ twee strategieën die tegen elkaar inwerkten: 
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Die van de vredeskrachten, om de behaalde successen uit te breiden 
en vast te leggen: 

die van de imperialisten, om door koloniale agressie, verdeeldheid
zaaierij binnen de socialistische wereld, Duitse herbewapening en on
dermijning van de partijen der arbeidersklasse, die in de kapitalistische 
landen de enige consequente vredespartijen zijn, de successen teniet 
te doen en de gang van zaken in de wereld om te keren. 

Wij zijn in de afgelopen maanden getuigen geweest van de botsing 
tussen juist die twee krachten, die het partijbestuur van de CPN deze 
zomer schetste. · 

Wie er schoongemaakt werden 

In Egypte ging het in de eerste plaats om drie dingen: Om de olie, 
om het Suez-kanaal als hoofdslagader van het Britse imperium, en om 
Egypte zelf als inspiratiebron van al het anti-koloniale verzet, dat 
woedt in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. 

Zowel in Politiek en Cultuur als in De Waarheid is bij herhaling 
aangetoond, welke formidabele winsten de oliemaatschappijen uit het 
Midden-Oosten wegslepen. Om nog maar eens een enkel voorbeeld aan 
te halen: 

In Koeweit hebben de Amerikanen 112 miljoen dollar geïnvesteerd 
in de oliewinning, en alleen in 1954 al maakten zij er een winst van 
700 miljoen dollar, dat wil zeggen van 600 %! 

De Engelse oliemaatsc~appijen in Irak, dat een steunpilaar is van 
het "vrijheidslievende" Bagdadpact, maakten in datzelfde jaar een 
winst van 450 %. 

Het lijkt ons, dat deze enkele cijfers wel voldoende zijn om aan te 
tonen, waar de wens van bijvoorbeeld het PvdA-lid. J. de Kadt, die in 
de Kamer zei "dat er een grote s c ho o,n maak nodig was in het 
Midden-Oosten en dat dit zonder militair optreden onmogelijk was en 
onmogelijk zal blijken te zijn", vandaan komt. 

De Kadt sprak hier tevens uit, wat de lijn van optreden is geweest 
van de imperialisten in de laatste tijd: Datgene wat hun aan gebieden 
aa:11 het ontsnappen is, moet met geweld opnieuw onder de koloniale 
knoet worden teruggebracht. 

De aanval tegen Egypte was dan ook veel verder gericht dan tegen 
Egypte alleen. In een deel van zijn koloniën, bijvoorbeeld in India, 
heeft Engeland getracht zijn zeggenschap te handhaven, door de open
lijke militaire onderdrukking te vervangen door politieke en economi
sche pressie. Maar de koloniale scherpslijpers zijn hierbij tot de 
conclusie gekomen, dat de koloniën hun in elk geval bezig zijn te ont
vallen, welk regiem zij daarover ook instellen. En zij hebben daarom 
terug willen grijpen op de methoden waarmee zij honderden jaren lang 
hun heerschappij hebben uitgeoefend, die van het openlijke geweld. 

Als de agressie in Egypte geslaagd was, dan zou men onherroepelijk 
overgegaan zijn tot wat De Kadt noemde "de grote schoonmaak" in 
a 11 e koloniale gebieden. 

Hoe vruchteloos in de moderne tijd een dergelijke brute onderdruk
kingspolitiek op den duur ook zou zijn, zij zou wellicht voor korte tijd 
in staat zijn geweest niet alleen de vooruitgang in de wereld af te 
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remmen, maar bovendien de vrede in ernstig gevaar te brengen. 
Het is, zoals reeds in het vorig nummer van Politiek en Cultuur werd 

uiteengezet, vooral de vastberaden houding van de Sowjet-Unie ge
weest- waarbij zich China, India en Indonesië hebben aangesloten
die aan deze openlijke rebellie der kolonialen een einde heeft gemaakt. 

De vrijwilligers stonden bij honderdduizenden klaar om in de wereld 
géén tweede Abessinië toe te laten, en er kan geen twijfel aan bestaan, 
dat deze enorme mensenmacht in staat zou zijn geweest om iedere 
koloniale huurling uit Egypte te verjagen. 

Dit besliste optreden heeft in Egypte de doorslag gegeven. 
Daardoor is op één van de fronten, waar in de laatste maanden de 

krachtmeting tussen de vredeskrachten en de imperialisten heeft 
plaatsgevonden, aan de eerste de overduidelijke overwinning ten deel 
gevallen. 

The quiet American, de stille Amerikaan ... 
De nederlaag in Egypte heeft, tegelijk met de Franse en de Engelse 

imperialisten en hun marionetten in Israël, ook de Amerikaanse wereld
veroveraars getroffen. Want dit was óók een Amerikaanse oorlog. 

De Engelsen en Fransen vochten met Amerikaanse wapens, voor de 
uitvoering van een Amerikaans program. 

Dulles, die zich zo herhaaldelijk heeft gepresenteerd als de ware 
vredesstichter in het Midden-Oosten, heeft in werkelijkheid alles ge
daan om het conflict aan te stoken. 

De Amerikanen waren het, die als eersten hun lening voor de As
soeandam hebben opgezegd - de onmiddellijke aanleiding tot de 
nationalisatie van de Kanaalmaatschappij. De Amerikanen waren het 
daarna, die steeds opnieuw een overeenkomst verhinderden en die 
tenslotte met het plan voor de international~satie van het Kanaal en 
met de zogenaamde gebruikers-associatie op de proppen kwamen. 

De Amerikanen hebben alles gedaan om het vuur aan te blazen. Zij 
hebben alleen geprobeerd het spel zo te spelen, dat zij er als lachende 
derden uit te voorschijn zouden komen. 

De Engelse katholieke schrijver Graham Greene, die tijdens de oorlog 
in VietNam dat land bezocht heeft, heeft aan een boek over die oorlog 
de naam gegeven die men typerend kan noemen voor deze politiek: 
The quiet American, de stille Amerikaan. 
The quiet American heeft ook tijdens de koloniale oorlogen in Indo
nesië nooit iets anders gedaan dan beide partijen tegen elkaar uit te 
spelen, om er tenslotte in te slagen belangrijke steunpunten voor zijn 
eigen imperialistische expansie te vestigen. 

The quiet American was in geen velden of wegen te bespeuren toen 
Engeland, dat alle Iraanse olievelden bezat, in 1951 met de regering
Mossadeq in conflict geraakte. Twee jaren later werd Mossadeq door 
de Amerikanen ten val gebracht en het slot van dat lied was, dat de 
Amerikanen een gelijk aantal aandelen in de olie in handen hadden 
·gekregen als de Engelsen. 

Vóór de oorlog bezaten Amerikaanse maatschappijen in totaal 10% 
van de olie in het Nabije en Midden-Oosten. Dit deel is inmiddels 
gestegen tot ... 68 %! 
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De politiek van Amerika is, zoveel mogelijk anderen tegen elkaar te 
laten vechten, zo weinig mogelijk zelf aan de strijd deel te nemen, om 
later met de winst te kunnen gaan strijken. 

Ook in Egypte heeft het dat willen doen. Maar door het optreden van 
de Sowjet-Unie en van andere vooruitstrevende landen is deze politiek 
dit keer verhinderd. 

Het zijn de nationale beweging van Egypte en de vredelievende 
krachten over heel de wereld die dit keer de overwinning hebben be• 
haald, en niet de Amerikaanse rovers, die daarop gerekend hadden ... 

Lenins waarschuwing 

Het "tweede front" van de imperialisten lag, en ligt nog steeds op 
het ogenblik dat wij dit schrijven, in Hongarije. 

Het is waarschijnlijk nuttig, om hier nog eens in vogelvlucht door te 
nemen wat daarginds gebeurd is. En in dat verband is het misschien 
goed, te beginnen met een brief, die Lenin reeds in ... 1919 heeft ge
richt tot de Hongaarse werkers, tijdens de revolutie die er toen in dat 
land plaats vond- een revolutie, die in bloed gesmoord zou worden. 

Lenin zet in deze brief uiteen, dat er voor het doen sla,gen van de 
revolutie nog een lange en moeizame strijd nodig is, en letterlijk 
schrijft hij dan het volgende neer: 

"Gedurende heel deze overgangsperiode zal er verzet worden geboden 
tegen de revolutie, zowel door de kapitalisten, als door hun talrijke hulp~ 
krachten onder de burgerlijke intellectuelen die b e w u s t, en door de 
grote massa van het werkende volk, daarbij inbegrepen de boeren, welke 
overladen zijn met kleinburgerlijke gewoonten en gebruiken, die meren
deels o n b e w u s t verzet zullen bieden. 

Aarzelingen in deze bevolkingslagen zijn onvermijdelijk. Als werker 
neigt de boer tot het socialisme, en verkiest hij de dictatuur van de arbei
ders boven die van de bourgeoisie. Maar als verkoper van graan neigt 
de boer over naar de bourgeoisie, naar de vrije handel, d.w.z. terug naar 
het "bekende" oude, "aanvankelijke" kapitalisme. 

wat nodig is, dat is de dictatuur van het proletariaat, het bewind van 
één klasse, de kracht van zijn organisatie en discipline, zijn gecentrali
seerde macht die gebaseerd is op alle verworvenheden der cultuur, weten
schap, en technische kennis van het kapitalisme, zijn proletarische ver
bondenheid met de gedachtengang van iedere arbeider persoonlijk, zijn 
autoriteit over de verspreide, minder ontwikkelde werker op het land of 
in de kleine industrie, die minder sterk staat in de politiek, teneinde 
het proletariaat mogelijk te maken de boeren en alle kleinburgerlijke lagen 
in het algemeen achter zich •te krijgen. Hier heeft men niets aan fraseologie 
over "democratie" in het algemeen, over "eenheid" of de "eenheid van 
de werkende democratie", over de "gelijkheid" van "alle mensen van de 
arbeid" enzovoorts ...- fraseologie, waarvoor de kleinburgerlijke sociaal
chauvinisten en de Kautskianen zo'n voorkeur hebben. Fraseologie ver
troebelt alleen de blik, verblindt de geest en versterkt de oude domheid, 
het conservatisme, de kapitalistische tredgang, het parlementarisme en de 
burgerlijkè democratie. 

De opheffing van de klassen is het resultaat van een lange, moeilijke en 
hardnekkige klassestrijd, die, na het omverwerpen van de macht <van het 
kapitaal, na de vernietiging van de burgerlijke staat, niet verdwijnt (zoals 
de vulgaire vertegenwoordigers van het oude Socialisme en van de oude 
Sociaal-Democratie menen) maar slechts van vorm verandert en in menig 
opzicht nog scherper wordt." 
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De fatale weg 

Waarschijnlijk hebben vele Hongaarse communisten in de afgelopen 
tijd deze brief van Lenin wel op hun boekenplank, maar niet in hun 
hart en hoofd gehad. Immers, als men de gebeurtenissen van het laatste 
jaar in Hongarije waarneemt, dan ziet men dat in steeds sterker mate 
de kleinburgerlijke elementen de toon begonnen aan te geven en voor 
de reactie het bed begonnen te spreiden. 

Van een politieke en ideologische eenheid in de partij was niets meer 
te merken, en het is nu duidelijk, dat de imperialisten, de Amerikanen, 
voorop, in oktober gemeend hebben dat zij de gelegenheid hadden om 
toe te kunnen slaan. 

Onder de regering-Nagy, die na de eerste botsingen optrad en het 
Sowjet-leger te hulp riep, werd de toestand snel kritiek. 

N agy toch wilde tegen de putsch geen gebruik maken van Hongaarse 
troepen of militie, om niet zijn eigen positie in discrediet te brengen. 
Hij zag er blijkbaar meer heil in, het werk op te laten knappen door 
de Sowjet-troepen. En deze konden, toen zij te hulp werden geroepen, 
moeilijk weigeren. Maar alle ooggetuigen, die in die weken in Hon
garije zijn geweest, zijn het erover eens dat de Russen op een uiterst 
omzichtige wijze zijn opgetreden. Zij hadden, naar nu bekend is, de 
opdracht om niet aan te vallen en in gevechten tussen Hongaren 
onderling niet tussenbeide te komen. 

Ondertussen echter ontketende de Hongaarse reactie een complete 
anti-Sowjet-campagne, waaraan de radio en de pers, die in handen van 
de reactionairen waren gevallen, van harte meededen. Zij speculeerde 
daarbij onomwonden op de, bij achterlijke bevolkingslagen aanwezige, 
anti-Russische chauvinistische gevoelens, die zij zelve gedurende twee 
wereldoorlogen en vijf en twintig jaar fascisme had aangekweekt. 

V oor deze druk week N agy steeds verder terug. Hij eiste het terug
trekken van de Sowjet-troepen, terwijl zijn regering terzelfdertijd de 
zogenaamde neutraliteit onder bescherming van de Grote Vier pro
clameerde. Dit betekende, dat in feite de Atlantische troepen, die in 
West-Duitsland gelegerd zijn, uitgenodigd werden om in het voetspoor 
van de fascisten die reeds de grens overgetrokken waren, Hongarije 
binnen te vallen. In diezelfde dagen werd in Boedapest en elders aan 
de fascistische reactie de vrije hand gegeven, om een slachting aan te 
richten onder de beste zonen en dochters van het Hongaarse volk. 

Deze fascisten lieten er trouwens geen twijfel over bestaan, dat zij 
op hulp uit het westen rekenden. Men hoeft daarvoor maar de verkla
ringen van de reeds als minister-president genoemde kardinaal Minds
zenty na te lezen, alsmede de uitlatingen die sommige van Nagy's 
ministers hebben gedaan. 

De kracht van het socialisme 
Onder deze omstandigheden is de regering van N agy ingestort en 

hebben anderen, onder leiding van Kadar, een nieuw bewind gevormd. 
Zij beseften, dat als Hongarije uit het socialistische kamp zou wegval
len, het een clericaal-fascistische staat zou worden, een satelliet van de 
westerse imperialistische machten. 

Daarom heeft de nieuwe Hongaarse regering een beroep gedaan op 
de Sowjet-Unie, om te helpen de contra-revolutionairen te vernietigen. 
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De Sowjet-Unie heeft dit verzoek ingewilligd. En ze heeft daarmee 
twee djngen duidelijk gemaakt. 

Ten e ers te, çiat zij niet werkloos wil blijven als ond~r haar ogen 
de beste strijders van de arbeidersklasse worden afgemaakt door het 
fascistisch krapuul, dat meent vrij baan te hebben. 

Ten tweede, dat niet toegestaan kan worden dat de Atlantische 
"roll-back"-politiek tegenover de Sowjet-Unie, de politiek om haar 
"terug te rollen", zal slagen. 

Iedere poging om deze politiek te verwezenlijken, zal afstuiten op de 
onverbiddelijke kracht van de socialistische macht. . 

Wat de Sowjet-Unie in Hongarije deed, was in dezen precies het
zelfde als wat zij gedaan heeft in de Egyptische crisis. 

Zij heeft aan de hele wereld, inzonderheid aan de imperialistische 
dromers van de wereldheerschappij, duidelijk gemaakt dat elke poging 
om de vooruitgang der mensheid met geweld tegen te houden, met on
verbiddelijke hardheid zal worden afgewezen. 

Op het Italiaanse partijcongres heeft de Sowjet-afgevaardigde Foert
sewa gezegd, dat de tweede wereldoorlog voorkomen had kunnen wor
den als de democratische krachten tijdig aan de Hitiers en Horthy's een 
einde zouden hebben gemaakt. 

Het optreden van de Sowjet-Unie, zowel in Hongarije als in Egypte, 
wijst erop dat men dáár althans uit deze les de juiste conclusies heeft 
getrokken. 

Dat dit beide keren heeft geleid tot een nederlaag van de oorlogs
stokers, bewijst alleen maar dat de krachten van de vrede sterk genoeg 
zijn, om hun wil ook door te zetten. 

Het schema 

Op en tijdens de zitting van de ministerraad van de Noord-Atlanti
sche Verdrags Organisatie was het, dat de diepere drijfveren van het 
Hongaarse gebeuren volledig aan het licht kwamen. 

Persberichten uit Washington en de rede va:n de Duitser Von Bren
tano, Adenauers minister van Buitenlandse Zaken, hebben bij die 
gelegenheid het strategische plan der Amerikanen en Westduitsers 
voor hun anti-Sowjet-kruistocht volledig onthuld. 

De berekening is dat de volgende fase in de koude oorlogvoering 
hierin zal bestaan, dat in Oost-Duitsland een soort herhaling zal plaats
vinden van wat in Hongarije is gebeurd. 

En dan, zegt men in Washington en zegt Brentano, zal het heel 
moeilijk zijn om de Westduitsers, ook de nieuwe Wehrmachtseenheden, 
ervan te weerhouden, de Oostduitse opstandelingen te hulp te komen. 

Dit alles gaat natuurlijk nog schuil achter een, zij het dan heel dun, 
rookgordijn. Adenauer zowel als Dulles zweert, dat zij een dergelijke 
situatie niet graag zouden zien. 
Maar men moet de heren kennen! Onder hun leiding is tot nu toe alles 
gedaan, om juist een dergelijke toestand te bereiken, zij sturen hun 
provocateurs bij groepen tegelijk over de grenzen, en hun radio-stations 
doen het uiterste, om de bevolking van Oost-Duitsland en de andere 
volksdemocratieën tot verzet tegen hun regeringen aan te wakkeren. 

Men ziet het schema precies voor zich: 
Er zullen, op wat voor gronden dan ook, bepaalde onlusten uitbreken 
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in Berlijn. Imperialistische agenten zullen zorgen voor uitbreiding 
daarvan, puttend uit hun rijke arsenaal van provocatiemiddelen. 

De arbeidersmacht zal terugslaan, de Westduitse pers zal in een woe
dende hysterie losbarsten en "spontaan" zullen de herbenoemde W ehr
machtsgeneraals zich aan de kop van hun troepen stellen, om Oost
Duitsland "te bevrijden van het Sowjet-juk". 

En op het moment dat dat gebeurt, is het uur niet ver meer waarop 
Nederlandse jongens, op grond van de NAVO-verplichtingen van de 
heren Drees, Luns en Staf, naar het front zullen worden gezonden om 
hun portie aan het kanonnenvlees bij te dragen. 

In dit schema past alles. 
Er past in, dat de imperialisten in Hongarije hun laatste reserves in 

de strijd gooien, in de vorm van sluipschutters en plotseling opgedoken 
"leiders van arbeidersraden", om de onrust daarginds gaande te hou
den en verwarring te brengen in de gelederen van de internationale 
arbeidersbeweging. 

Er past in, dat plotseling opnieuw relletjes zich voordoen in Polen, 
dat Oost-Duitslands verbindingsschakel met de Sowjet-Unie en door
gangsgebied voor de Sowjet-troepen naar Berlijn en omgeving is. 

Er past ook in, dat die relletjes zich in de eerste plaats richten op het 
aanwakkeren van anti-Russische sentimenten in Polen en dat regel
rechte aanslagen op Sowjet-eigendommen er het hoofdbestanddeel van 
uitmaken. Er past tenslotte in dat Dulles zich niet heeft willen vast
leggen om tevoren zijn plannen, welke ook, met de NAVO-collega's te 
bespreken. 

Onze dure plicht 

In dat schema past ook de grootste campagne die wij na de oorlo-g 
hebben meegemaakt, om de arbeidersbeweging in West-Europa uiteen 
te scheuren en, als het kan, te vernietigen. 

Adenauer heeft in West-Duitsland reeds deze zomer de KPD illegaal 
gemaakt, en daarmee de enige openlijke, consequente stem tegen zijn 
politiek tot zwijgen gebracht. 

In Nederland en Frankrijk heeft men getracht, de communistische 
persen te vernietigen en daarmee ook daar het communistische geluid 
te laten zwijgen. Terzelfdertijd worden er in beide landen nieuwe mid
delen beraamd om, nu deze eerste aanslag mislukt is, op andere wijze 
het voortbestaan van de partijen van de vrede onmogelijk te maken. 

Eén van de methoden van de tegenstander is hierbij, om door middel 
van de Hongarije-gebeurtenissen de splijtzwam in de communistische 
partijen te plaatsen. 

We hebben kunnen zien hoe dat gaat. Van Romme tot Jan Romein, 
van De Telegraaf tot Joop van Santen riep men zijn veroordeling van 
het Sowjet-optreden in Hongarije in het rond, met het enige doel om 
te trachten de slagvaardigheid der co-mmunisten door broederstrijd 
binnen hun partij te kunnen verlammen. 

Het is daarbij nauwelijks meer een verrassing te noemen, dat die
genen die zich op de meest hysterische wijze in dit geschreeuw hebben 
gemengd, die menigmaal vooraan zijn gegaan met de provocaties tegen 
onze partij, de leiders van de PvdA zijn geweest. 

Adel verplicht, oo.k anti-communistische adel. 
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De partij heeft onder deze druk een buitengewone eensgezindheid en 
een niet mis te verstaan vermogen tot terugslaan getoond. Het is aan 
geen twijfel onderhevig, dat deze kracht de basis kan vormen voor een 
snelle groei in de meest nabije toekomst. De aanval is een fiasco ge
worden, maar dat mag geen aanleiding zijn tot zelfgenoegzaamheid, 
men kuipt en hitst verder, en in een enkel ander land kan men zien, 
wat de gevolgen kunnen zijn. In Engeland bijvoorbeeld is onder de 
communisten een eindeloze, principeloze en slopende discussie over 
Hongarije ontbrand, die de partij heeft lamgelegd op het moment dat 
de agressie tegen Egypte door de Engelse reactie haar juist tot de 
hoogste graad van activiteit had moeten brengen, en die velen verhin
dert te zien, in welk een buitengewoon gevaarlijke situatie de imperia
listen de wereld hebben gebracht. 

Dit voorbeeld toont beter dan wat ook welke bedoelingen de reactie 
heeft als zij de Hongarije-hetze met alle beschikbare leugens en provo
caties voortzet. Het verdelen en slopen van de partijen der arbeiders
klasse en daarmee van de oppositie tegen de oorlog - dat is de taak, 
die men zich stelt. 

En het is de belangrijkste opgave van de communisten, om dit doel te 
te verijdelen. 

De communisten vooraan 

In deze samenzwering tegen de vrede heeft de Nederlandse regering, 
en heeft de Partij van de Arbeid, ten volle meegedaan. 

In de UNO heeft men alles in het werk gesteld om een veroordeling 
van Engeland en Amerika te verhinderen en de agressie ongestoord 
voortgang te laten vinden. 

Men heeft vooraangesta'an in de Hongarije-hetze, terwijl men ter
zelfder tijd van zijn overvloedige olievoorraden afstand deed ter wille 
van de aanvallen in het Midden-Oosten. 

Drees, Vermeer, alle leiders van de PvdA hebben de godsvrede ge
sloten met Romme en de zijnen, toen deze in de dagen van oorlogs
hysterie een beroep op hen deden. 

Zoals zij ook de godsvrede hebben gesloten, toen het erop aankwam 
het Nederlandse volk de lasten te doen dragen van deze oorlogskoers. 

De communistische partij is de enige die zich, op het gebied van 
binnenlandse en buitenlandse politiek, resoluut heeft gesteld op het 
standpunt van de arbeidersklasse. 

Zij is de oorlogshitsers te lijf gegaan, zij heeft de werkers opgeroepen 
zich te realiseren, welke verslechteringen men voor haar in het vat had. 

Onze partij heeft haar bestaansrecht· ten volle bewezen. 
Maar haar inspanningen zijn nog onvoldoende met succes bekroond. 
De communisten zullen n o g energieker de leiding moeten nemen 

van het volksverzet tegen de oorlogsdreiging, zij zullen nog duidelij
ker en openlijker tot de arbeiders moeten zeggen, dat alleen een zeer 
doortastende strijd met de daad in staat zal zijn, de aanslagen op hun 
levenspeil af te wenden. 

Na wat onze partij in de afgelopen maanden verricht heeft kan er 
_geen twijfel over bestaan, dat zij ook daartoe in staat zal zijn. 

MARCUSBAKKER 
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I:, 

Het SER-advies ontleed 

Wanneer deze beschouwingen over het SER-advies in druk verschij
nen, zal de regering reeds een besluit genomen hebben inzake de voor
genomen bestedingsbeperking. Niettemin zal het zijn nut hebben over 
dit advies enkele opmerkingen te maken, aangezien de ministers 
Zijlstra en Hofstra verklaard hebben, dat de regering het als grondslag 
voor haar besluitvorming aanvaardt en bovendien, omdat de regering 
reeds enkele der in het advies voorgestelde verbruiksbeperkingen heeft 
overgenomen. 

Het advies werd op 5 september 1956 door de ministers Suurhoff en 
Zijlstra gevraagd. Op 28 november was het gereed. 

De vlotheid waarmee dit advies gereed kwam, staat in schrille tegen
stelling tot de gang van zaken bij het advies dat in september 1955 
werd gevraagd. In plaats van een advies verscheen toen vijf maanden 
later een rapport zonder advies. Ter verklaring van deze tegenge
stelde gang van zaken moet dan ook opgemerkt worden, dat de regering 
in september 1955 had gevraagd of de economische situatie de "ruimte"
liet voor een loonsverhoging, terwijl in september jl. gevraagd werd, 
of het soms wenselijk was die loonsverhoging weer ongedaan te maken, 
althans daar kwam de vraag van de heren Suurhoff en Zijlstra op neer. 

Er is nog een interessant verschil: De hooggeleerde SER zag na een 
studie van vijf maanden geen kans, een wetenschappelijk verantwoorde 
mening over de economische toestand te formuleren. "Dit was onver
mijdelijk, indien men binnen een redelijke termijn gereed wilde zijn", 
schreef de NVV-secretaris Roemers in februari 1956 in het tijdschrift 
Ec. Stat. Berichten. Maar de twee maanden, die de SER nu nodig had, 
om zijn eensgezind advies uit te brengen, waren thans ruimschoots 
voldoende om dit wél te doen! Dit op zichzelf is al reden voldoende, om 
de betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens in twijfel te trekken. 

In 1955 werd de regering door de ontevredenheid van de arbeiders 
gedwongen het vraagstuk van de loonsverhoging bij de SER aan de 
orde te stellen. Voorzover de ondernemers er bij betrokken waren, 
kreeg zij na vele maanden nul op het request. In September jl.- een 
jaar later- dacht de heer Suurhoff, gesteund door collega Zijlstra, de 
arbeiders bij verrassing hun overwinning weer afhandig te moeten 
maken. Het nodige trommelvuur van Romme was er aan voorafgegaan 
tijdens de langdurige kabinetscrisis en men mag thans aannemen, dat 
dit ook een van de voorwaarden is geweest waarop de PvdA-leiders 
weer tot het kabinet werden toegelaten. 

Want reeds voo!'dat het advies van de SER verschenen was, had de 
nieuwe regering-Drees zich vastgelegd op de bewering, dat er "over
besteding" plaatsvond, dat Nederland meer verteert dan het verdient 
(als natie) en dat de loon- en salaristrekkers de zondebokken voor dit 
wangedrag waren. In wezen was dus het advies overbodig. Het leverde 
slechts de "wetenschappelijke" bewijsvoering. 

Zonder een blik in die bewijsvoering te slaan, kunnen wij van 
de stelling uitgaan, dat de bewering van ondernemers, regering en 
SER onjuist is. 
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Wij beginn~n met een opmerking over de samenstelling van de hivoer. 
In de eerste negen maanden van het lopende jaar werd voor een 

bedrag van 304 miljoen gulden aan luxe-auto's en onderdelen (groten
deels voor assemblage) ingevoerd. Er werd ingevoerd voor 12,5. miljoen 
aan bont, 88 miljoen aan televisie .. en radiotoestellen, 6 miljoen aan 
kunstvoorwerpen, bij elkaar 411 miljoen gulden. Over het hele jaar is 
dit ruim een half miljard en houdt men er rekening mee dat een deel 
van de auto's bestemd was voor het bedrijfsleven, dus voor produktieve 
doeleinden, dan voegen wij er nog aan toe de bedragen die besteed zijn 
voor de invoer van luxe-textiel uit Italië, Engeland enz., van Zwitserse 
uurwerken met een luxe-karakter, luxe-meubelen en de grote verschei
denheid van andere luxe-invoer, zodat we zonder bezwaard hart aan 
het bedrag van 500 miljoen gulden vast kunnen houden. Het toeval wil, 
dat Nederland dit jaar waarschijnlijk ruim 500 miljoen gulden op de 
betalingsbalans tekort komt. Indien dit tekort dus aanleiding is tot het 
opleggen van een bestedingsbeperking, dan kan de regering - wat 
ons betreft - bij de luxe-invoer beginnen. 

Het argument is van groot belang, wanneer men het volgende feit 
in aanmerking neemt: Volgens de berekeningen van de SER kwam in 
1956 voor rekening van de "consumptie van gezinnen" 60% van de 
totale bestedingen van het Nederlandse volk. Deze consumptie steeg 
in 1956 met 8 % tegenover het voorgaande jaar. Hieruit wordt algemeen 
de conclusie getrokken, dat de gestegen uitgaven van de loon- en salaris
trekkers verantwoordelijk zijn voor de "overbesteding". Dit argument 
wordt nog ondersteund met de berekening dat in 1955 het aandeel der 
werknemers, berekend naar "de gemiddelde loonsom per werknemer 
in de bedrijven", in het nationale inkomen 67,8% bedroeg en in het 
lopende jaar 69,9 %, dus rond 70 %. 

Maar deze wijze van berekening doet de werkelijkheid geweld aan. 
Dit was tot voor kort ook de zienswijze van het NVV-bestuur, dat van 
mening was, dat het aandeel der werkers in het nationale inkomen en 
de ontwikkeling van deze beide grootheden in verhouding tot elkaar 
alleen op een juiste wijze berekend kon worden, indien men uitging 
van de verdiende lonen volgens de collectieve arbeidscontracten, waar
bij de sociale lasten niet zijn inbegrepen. 

De heer Roemers heeft deze richtlijn nog in zijn artikel van 22 febr. 
1956 in Ec. Stat. Berichten verdedigd en de "loonsom" als uitgangspunt 
verworpen, omdat daarin ook de salarissen der middengroepen en van 
de hoog gesalariëerden zijn inbegrepen. Het spreekt vanzelf dat het ver
mengen van de lonen der landarbeiders, der textiel-arbeiders en andere 
laag gesalariëèrden met de "lonen" van fabrieksdirecteuren es. het beeld 
moet vervalsen. 

In welke mate dat geschiedt, kan uit de volgende gegevens blijken. 
In Januari 1956 publiceerde het CBS "enkele gegevens over de in

komstenverdeling in het jaar 1952. (Voor het publiceren van dergelijke 
gegevens heeft men in den Haag altijd ontzettend veel tijd nodig!) Uit 
die gegevens bleek dat zij, die een inkomen van meer dan 10.000 gulden 
per jaar hadden, hun gezamenlijk inkomen van 2.238 miljoen gulden in 
1950 op 2.804 miljoen gulden in 1952 zagen stijgen, een toename 
van 25%. 
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Neemt men nu aan dat het stijgingspercentage sindsdien ongeveer 
hetzelfde is gebleven - in werkelijkheid was het hoger - dan zoû het 
gemiddelde inkomen van deze groep sindsdien met ca. 50% gestegen 
moeten zijn. (Dit geldt op één uitzondering na, nl. voor de groep der 
boeren, wier inkomen ongetwijfeld gedaald is. Maar zelfs met dit voor
behoud blijven wij met een verondersteld stijgingspercentage voor de 
hele groep met 50% nog aan de veilige kant.) 

Uit de statistiek blijkt nu, dat de groep der directeuren van NV's enz. 
(in totaal 11.950 personen in 1952) toen een gezamenlijk inkomen van 
466 miljoen gulden hadden. In 1956 moeten zij een totaal inkomen van 
ca. 700 miljoen gulden gehad he)::>ben! De groep der hoogbetaalde em
ployé's en ambtenaren (die toen een inkomen van boven de 10.000 gul
den hadden) kon in 1952 op een gezamenlijk inkomen van 420 miljoen 
gulden bogen. Rekent men dat hun inkomen sindsdien met ca. 50 % is 
gestegen, dan was dit in 1956 rond 630 miljoen gulden. (Ook in dit geval 
is het stijgingspercentage niet te hoog gegrepen, aangezien het inkomen 
van de twee groepen slechts voor 80 resp. 77% uit salaris bestond en 
de rest dus uit dividenden, tantièmes e.d.m.) Het totale inkomen van 
de hele groep der directeuren en hoge functionarissen kan voor 1956 
berekend worden op 1.330 miljard gulden! 

Van dit geweldige bedrag, dat in handen van ca. 38.500 personen is 
gekomen, is ruim één miljard gulden als loon aangemerkt en als zodanig 
dus in de loonsom opgenomen. 

Voorts is in de "loonsom" opgenomen dat deel van het inkomen der 
zelfstandigen (boeren, middenstanders, handelaren, kleine en middel
grote fabriekseigenaren), van de beoefenaars der vrije beroepen en de 
personen "zonder beroep", dat als "loon" is aangemerkt. Hoeveel dit is 
onttrekt zich aan onze beoordeling, maar gezien de omvang van deze 
groep loopt het eveneens in de miljarden. 

Het spreekt vanzelf, dat voor de werkende bevolking het opnemen 
van deze geweldige bedragen in de "loonsom'' onaanvaardbaar is. lVIaar 
evenzeer is het onaanvaardbaar deze "loonsom" als grondslag voor de 
berekening van de ontwikkeling der koopkracht van de werkende be
volking te nemen en aangezien dit het uitgangspunt van het advies van 
de SER is, moet het een geheel vals beeld van het welvaartspeil der 
werkers opleveren. Derhalve is het advies tot beperking der bestedin
gen reeds uit dien hoofde onaanvaardbaar, aangezien dit advies juist 
tot doel heeft de koopkracht van de laagst betaalde groepen in de be
volking, de arbeiders en employé's, aan te tasten. Terwijl omgekeerd 
juist uit de berekeningen blijkt, dat het inkomen der hoogstbetaalden 
onevenredig méér gestegen is dan dat der loon- en salaristrekkers. 

Dit argument wordt nog versterkt door het feit, dat de 3 en de 6% 
loonsverhoging die de achterstand van de loon- en salaristrekkers moest 
inhalen, eveneens op grond van de "loonsom"-theorie werden berekend. 
Waaruit blijkt, dat ook deze 3 en 6% reeds onvoldoende waren om de 
achterstand in te halen. Immers, de achterstand werd juist door de 
"loonsom-theorie" lager berekend dan hij in werkelijkheid was. 

Van hoe groot gewicht de loonsom-theorie is, kan verder uit de vol
gende gegevens blijken: Volgens de S.E.R. bedroeg de loonsom-1956 in 
de bedrijven 11.68 miljard gulden. Wil men tot een zuiver inzicht van 
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het inkomen der loon- en salaristrekkers komen, dan moet men eerst 
het loon der directeuren en hogere employé's aftrekken. Dit schatten 
wij op grond van de boven aangehaalde gegevens op ca. een miljard 
gulden (ca. 9 procent van het totaal!). Verder moeten- in overeen
stemming met de vroegere opvatting van het NVV -bestuur - de sociale 
lasten afgetrokken worden. "Dit lijkt niet onredelijk", schreef D. Roe
mers in het aangehaalde artikel, "omdat sociale lasten toch de offers 
weerspiegelen voor sociale voorzieningen". Zij bedragen naar schatting 
tussen de 30 en 35 % van het loon. 

Indien men hiermee rekening houdt, komt men tot de c.onclusie dat 
het gezamenlijk inkomen van de loon~ en salaristrekkers (overheids
ambtenaren inbegrepen, wier bruto-inkomen op 2,5 miljard wordt ge
steld) in 1956 ongeveer 8,8 miljard gulden heeft bedragen (11,68 plus 
2,5 min 1, min 4,38). En dan blijkt dat hun aandeel in het nationale 
inkomen ca. 34% is en niet 70 %, zoals de SER beweert. 

Op grond van de loon-som theorie komt de SER ook tot de slotsom, 
dat het reële inkomen per hoofd van de totale bevolking sedert 1950 
met 25 %, of met 4% per jaar is gestegen. "Niet onbevredigend", is 
zijn commentaar. Maar wat zeggen deze cijfers voor het inkomen van 
de arbeiders? Niets! 
Drs. L. A. Links berekende dat de totale consumptie van 1948 tot 1956 
met 1,4 % per jaar is gestegen en gerekend over de periode 1922-56 
blijkt zij met slechts Y2 % per jaar te zijn toegenomen (Ec. Stat. Berich
ten, 21 nov. 56). Hoewel dit al een heel ander beeld van de toegenomen 
welvaart geeft, is het nog te mooi, omdat in deze cijfers het onevenredi;gf 
meer gestegen verbruik van de bourgeoisie eveneens is inbegrepen. 

Vervolgens moet men de werkelijke betekenis van de 3 en 6% 
onderzoeken. De 3 % bleef volgens het oorspronkelijke inzicht van het 
NVV-bestuur 50% beneden het te bereiken doel. Immers: volgens de 
opvatting van het NVV was de achterstand over 1955 zes procent. De 
arbeiders hadden dus recht op het dubbele van de uitkering over 1955, 
waarbij nog komt, dat niet alle arbeiders deze 3% hebben ontvangen. 

Voor de verdere berekeningen speelt de 3% geen rol meer. Het was 
immers een eenmalige uitkering. De 0-6% houdt volgens de bereke
ningen van de SER een gemiddelde loonsverhoging over 1956 in van 
2,6% (zij is slechts gedeeltelijk uitbetaald en dan nog over een gedeelte 
van het jaar). 

Neemt men nu in aanmerking, dat de kosten van het levensonderhoud 
volgens de officiële cijfers met 1 % zijn gestegen (in werkelijkheid is 
de stijging echter veel groter?) en dat de regering per 1 januari een 
directe loons ver 1 a ging van 1,3% heeft afgekondigd, dan is daar
door al de 6% over 1956 ongedaan gemaakt! 

Daarbij komt echter, dat de arbeidsproduktiviteit in 1956 naar ver
wachting in de industrie met 4% zal stijgen. Waaruit blijkt, dat de 
ondernemers zelfs met de 0-6 % loonsverhoging over 1956 hun winst 
op kosten der arbeiders nog hebben kunnen vergroten. (Tussen haakjes 
merken wij op, dat de SER voor 1957 rekening wil houden met een 
verhoging van de qrbeidsproduktiviteit in de industrie met slechts 
2,4 %. Deze schatting is waarschijnlijk afkomstig van prof. Polak van 
het Nationaal Planbureau. Maar dat heeft zich in het verleden al meer 
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in dit soort berekeningen vergist, zodat wij aan deze opportunistische 
schatting, die aan het SER-advies meer kracht moet verschaffen, geen 
enkele waarde kunnen hechten.) 
· Gezien deze omstandigheden, doet het ook vreemd aan dat de SER 
-met volledigè instemming van de NVV-bestuurders- zoveel moeite 
doet om te bewijzen, dat de winsten in 1956 "per eenheid produkt" zijn 
gedaald en wel met 5 %. Moeten wij soms medelijden krijgen met de 
ondernemers? 

Voorshands lijkt ons daarvoor geen enkele aanleiding aanwezig. Wij 
merken slechts op, dat de Koninklijke Olie haar netto-winst over de 
eerste ne,gen maanden van het lopende jaar met ruim 190 miljoen 
gulden kon vergroten en dat de nettowinst van Philips . steeg van 93 
miljoen gulden in de eerste negen maanden 1955 op 96 in dezelfde 
periode van het lopende jaar. 

* * * 
Wij vevonderstellen, zoals bekend, dat de regering het advies tot 

consumptiebeperking vroeg naar aanleiding van de snelle achteruit
:gang van de financiële positie van het land. Deze is veroorzaakt o.m. 
door grote uitvoer van Nederlands kapitaal naar het buitenland. Het 
is trouwens nog maar kort geleden dat de regering toestemming gaf 
tot het plaatsen van een hele reeks buitenlandse leningen in ons land. 
Verder heeft tot die achteruitgang bijgedragen de sterk verminderde 
aankoop door Amerikaanse kapitalisten van Nederlandse olie-aandelen. 
De voornaamste oorzaak is tenslotte de stijgende invoer, waartegenover 
een geringere stijging van de uitvoer staat alsmede de stijging van de 
prijzen der buitenlandse grondstoffen. Dit laatste echter dateert pas 
van de laatste maanden en staat in verband met de agressie tegen 
Egypte. 

Volgens de gegevens, die min. Hofstra op 11 dec. jl. verstrekte, be
droeg het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans in de 
eerste heHt van 1956 168 miljoen ,gulden, per september schatte hij het 
op 400 en voor het hele jaar op 500 tot 600 miljoen gulden. De deviezen
reserve van de Nederlandse Bank daalde van 4.647 miljoen gulden eind 
december 1955 tot 3.808 miljoen gulden, dus met 840 miljoen gulden. Dit 
is aanmerkelijk meer dan het lopende tekort. Daaruit blijkt dus, dat 
aanzienlijke kapitaal-uitvoer heeft plaatsgevonden. Trouwens de SER 
schat de totale kapitaal-uitvoer voor het lopende jaar op 400 miljoen 
gulden. De vraag doet zich derhalve voor, waarom de regering niet 
behalve tot ingrijpende beperking van de luxe-invoer tot verbod van 
kapitaal-uitvoer overgaat. 

De vraag is echter ook, wat de kern-oorzaken van de achteruitgang 
der betalingsbalans zijn. Van het antwoord daarop hangen immers de 
middelen af tot bestrijding van deze ontwikkeling. 

Het is een feit, dat de agressie tegen Egypte de toestand verslechterd 
heeft. Maar het is opvallend dat de sterkste achteruitgang bij de dollar
reserves plaatsvond. Dit wordt - wat de laatste weken betreft -
voornamelijk veroorzaakt door versterkte olie-invoer uit het dollar
gebied. Deze olie-invoer geschiedt ten dienste van Engeland, onze 
vodrnaamste afnemer van olie-produkten. Voor de eigen behoeften van 
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Nederland was hij onnodig, aangezien er een voorraad aanwezig is, die 
het jaarverbruik in ons land overtreft. Voorts. speelt ook versterkte 
voorraadvorming een grote rol. Maar de voornaamste oorzaak van de 
financiële achteruitgang ligt op geheel ander gebied. 

Vijftig procent van de produktie in ons land is afkomstig· uit het 
buitenland (grondstoffen, halffabrikaten enz.) De grootste verbruiker 
van buitenlandse grondstoffen, halffabrikaten en afgewerkte produc~ 
ten is minister Staf. Hij is het in stijgende mate. 

Volgens het Nationaal Planbureau en de opgaven van min. Staf 
hebben zich de oorlogsuitgaven als volgt ontwikkeld: 

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 

(miljoen gulden) 

1100 1260 1350 1590 1700 1800 1950 

Met uitzondering van 1957 gaat het hier niet om de begrotingscijfers 
maar om de werkelijke uitgaven. De regelmatige stijging ontwikkelde 
zich omgekeerd evenredig met de internationale toestand. Deze stijging 
wijst echter ook op de voornaamste oorzaak van de achteruitgang van 
de betalingsbalans. Reeds verleden jaar zei min. Staf dat hij de grootste 
klant van de industrie is. Zijn opdrachten - toen 800 miljoen gulden 
-zullen nu één miljard bedragen. Daarvoor moet voor een half mil
jard ingevoerd worden. Maar die militaire invoer is nog groter, aan
gezien grote bedragen het land uitgaan voor de aankoop van gereed 
oorlogsmateriaal én v.oor het houden van de regelmatige manoeuvres in 
het buitenland. 

Wanneer de regering dus de bestedingen beperken wil, dan kan zij 
-behalve bij de luxe-invoer en de beperking van de kapitaal-uitvoer 
- beginnen met de militaire begroting, die de grootste slokop van 
deviezen, voornamelijk dollars, is. In deze opvatting staan wij, zoals 
bekend, niet alleen. Immers, minister Drees was nog in juli jl. van 
mening dat de militaire uitgaven tot 1000 miljoen beperkt kunnen 
worden. Het is echter bekend dat de regering zich reeds op bijna het 
dubbele bedrag heeft vastgelegd en het ligt dus voor de hand, dat een 
van de voornaamste redenen voor de consumptiebeperking de enorme 
verhoging van de oorlogsuitgaven is. Waar het op neerkomt is, dat de 
regering het gat in de deviezen, veroorzaa~t door min. Staf, wil stoppen 
door de buitenlandse aankopen voor voeding- en verbruiksartikelen der 
werkers ingrijpend te verminderen. En dat kan alleen bereikt worden 
door de koopkracht van de werkers aan te tasten. 

Dit is echter niet het enige doel. Want door koopkracht-verlaging en 
vermindering van de overheidsuitgaven- in het bijzonder die van de 
,gemeenten en de woningbouw - alsmede beperking van de investe
ringen hoopt de SER en de regering ook kunstmatige werkloosheid te 
kunnen scheppen. Volgens het advies zal de vraag naar arbeidskrachten 
met 12000 afnemen, indien de beperkingen worden doorgevoerd, het
geen betekent, dat men op een gemiddelde werkloosheid van 60.000 per
sonen rekent. Gezien het feit echter, dat de regering nog verder wil 
gaan dan in het SER-advies is voorgesteld, moet dus ook verondersteld 
worden dat dit cijfer hoger zal worden. De reden voor het scheppen van 
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kunstmatige werkloosheid is duidelijk. De grote vraag naar arbeids
krachten bemoeilijkt immers het opleggen van loonsverlaging, zoals de 
SER heel openhartig erkent wanneer hij zegt dat de "spanningen op de 
arbeidsmarkt" het economische leven met een "spiraalbeweging van 
lonen en prijzen" bedreigen. Een andere overweging is daarbij onge
twijfeld het verlangen om arbeiders van de vredes- naar de oorlogs
industrie over te hevelen. Immers, de grotere oorlogsuitgaven die in het 
voornemen liggen, vereisen juist daar meer arbeidskrachten. Terwijl 
ondernemers, regering en vakbondsleiders aan de ene kant een vals 
beeld van de oorzaken der verslechtering van de financiële toestand 
geven, moet men er aan de andere kant ook op wijzen, dat een reeks 
tijdelijke verschijnselen deze ontwikkeling in de hand hebben gewerkt. 
Drs. De Pous - overigens een der voornaamste medewerkers aan het 
SER-advies- vestigt er in Ec. Stat. Berichten van 5 dec. jl. bv. de aan
dacht op, dat de uitkering ineens (de 3% over 1955) daartoe gerekend 
moeten worden. Immers de vraagvergroting die daarvan het gevolg was, 
keert niet terug. Verder wijst hij op de slechte oogst van het afgelopen 
jaar en op de verscherping van de internationale toestand, waarvan hij 
hoopt, dat deze omstandigheden slechts een tijdelijk karakter dragen. 

Daarbij komt nog een ander vraagstuk. De SER heeft een totale ver
mindering der bestedingen met 700 miljoen gulden voorgesteld. Dit op 
grond van de overweging dat het tekort van 350 tot 400 miljoen gulden 
in het internationale kapitaalverkeer door 'n overschot met eenzelfde be
drag in het handels- en dienstenverkeer moet worden goedgemaakt. Het 
kweken van zulk een overschot zou een binnenlanl!se beperking van 
de bestedingen met het dubbele nodig maken. Waarom, daar mogen we 
naar raden. Drs. De Pous vestigt echter in het aangehaalde artikel de 
aandacht op het feit, dat men in 1951 niet het dubbele maar slecht~ 
150 % nodig achtte, zodat dit doel reeds met een beperking der be
stedingen met 525 miljoen gulden bereikt zou kunnen worden! 

De zaak is dus, dat de toestand ernstiger wordt voorgesteld, dan hij 
is en dat ingrijpender maatregelen worden voorgesteld, dan objectief 
nodig zijn. De zaak is verder dat men op de verkeerde plaats wil be,. 
zuinigen, terwijl de oorzaken van de financiële achteruitgang onaan
getast blijven. 

De SER erkent dit zelf, wanneer hij in zijn advies zegt, "dat de door 
de werkcommissie (van de SER) voor het jaar 1957 veronderstelde 
afloop van het ecönomisch proces gepaard zou dienen te gaan met een 
in belangrijke mate inflatoire financiering der geraamde bestedingen, 
zonder welke namelijk de financiële middelen voor het tot stand 
brengen van het totaal der geraamde uitgaven zouden ontbreken". En 
hierbij gaat het in de eerste plaats om de oorlogsuitgaven, die inflatoir 
werken. 

* * * 
Is dus het voorstel om de koopkracht van de werkende bevolking te 

beperken om alle hierboven genoemde redenen op zichzelf al onaan
vaardbaar- onaanvaardbaar is ook het plan in zijn onderdelen. 

De SER stelt voor dat de "overheid" haar bestedingen met 200 miljoen 
gulden moet beperken. Hij doelt hier in de eerste plaats op beperking 
van de investeringen "door de lagere publiekrechtelijke lichamen", 
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d.w.z. gemeenten en provinciën! Het gaat hier dus uitsluitend om uit
gaven ten behoeve van het publiek. (Huizenbouw, openbare werken 
zoals tunnelnauw etc.) 

In de tweede plaats wil de SER de investeringen in bedrijven met 
27;) miljoen gulden beperken. Dit"zal bereikt worden o.m. door de be
lastingtaclliteiten te verminderen, die aan investeringen verbonden 
zijn en door het handhaven van het vergunningsstelsel bij nieuwe be
dlijtsgebouwen. De groce bedrijven worden door de eerste maatregel 
in het geheel niet getroffen, aangezien zij over voldoende middelen be
schikken. Aan kleine en middelgrote bedrijven achter, die op de belas
tingartrek aangewezen zijn, wordt de vermeuwing van installaties be
moeuijkt oi onmogelijk gemaakt. Bovendien wil de SER de investerings
aftrek voor ,,bepaalde categorieën" handhaven. Klaarblijkelijk doelt hij 
hier op de oorlOgsindustrieën, die ook wel geen last van het vergun
ningsstelsel zullen hebben. 

Afgezien van deze maatregelen, die langs indirecte weg koopkracht
verlagend werken, moet het grootste bedrag echter direct uit de zakken 
der loon- en salaristrekkers komen. 

Volgens de S~R gaat het hier om een bedrag van ca. 275 miljoen 
gulden. 

Laten wij eens een optelsom maken van de onderdelen, waaruit deze 
275 miljoen gulden bestaan. 

Verhoging belastingen op benzine 
Verhoging belastingen op gedistilleerd 

Af: wegens geschatte omzetvermindering 

Omzetbelasting suiker 

Extra~inkomsten bel. op benzine~ en gedistill. voorraden 

Afschaffing subsidie op melk en suiker 

V er hoging directe belastingen 
V er hoging indirecte belastingen 

(milj. gulden) 

120.-
30.-

150.-
35.-

115.-
12.-
5.-

75.-
50.-
60.-

317.-

Indien dit alles was, zou onze schoolmeester al gezegd hebben, dat de 
SER blijkbaar niet erg goed in het optellen is. Maar daarbij komt in de 
eerste plaats een loonsverlaging van 1,3 %, die in geld uitgedrukt op 
115 miljoen gulden berekend kan worden. Dat is dus reeds 432 miljoen 
gulden tesamen. Verder komen er bij de verhogingen van tarieven (gas, 
elektra, tram, spoor) die wij niet becijferen kunnen, omdat we niet 
over de gegevens beschikken. Maar dat :z;ij op zijn minst in de tientallen 
miljoenen lopen, mag men wel aannemen. 

Ook is in dit bedrag nog niet inbegrepen het plan om eventuele 
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steunmaatregelen voor de landbouw te financieren door doorberekening 
in de consumentenprijzen. Het landbouwschap eist 350 miljoen 'gulden. 
Gesproken wordt over 185 miljoen gulden! Tenslotte is in het totale 
bedrag ook niet inbegrepen de golf van prijsverhogingen als gevolg van 
de prijsstijgingen op de internationale grondstoffen- en vrachtenmarkt. 
Ook dit loopt in de honderden miljdenen guldens. Zodat onze slotsom 
is, dat het bij het SER-advies om een "bestedingsbeperking" gaat, die 
het miljard gulden benadert. En zelfs indien men mee zou gaan met de 
redenering, dat het bij de loonsverlaging van 1,3% alleen maar gaat om 
een inkomstenverschuiving van de actieve werkers naar de gepensio
neerden volgens de Ouderdomswet, dan nog komen de plannen van de 
SER in werkelijkheid neer op een loonsverlaging die de 6% te boven 
gaat. 

Het is dus eenvoudig belachelijk, als de SER in zijn advies beweert 
dat de voorgestelde maatregelen een prijsverhoging van ca. één procent 
met zich mee zullen brengen. 

De toestand is dus inderdaad alarmerend. Te :meer, waar de NVV
leiders zich neergelegd hebben bij de opvatting dat de komende prijs
stijgingen, waarvan trouwens reeds enkele zijn aangekondigd, geen 
aanleiding mogen geven tot het stellen van looneisen. Temeer, waar de 
regeringreeds heeft laten weten, dat zij dit program- gezien de finan
ciële toestand - nog aanzienlijk wil verscherpen. 

Temeer waar de rechtse vakbondsleiders- met Hongarije als excuus 
-een soort "Godsvrede" met de ondernemers hebben gesloten. Immers, 
in het SER-advies wordt een direct beroep gedaan op het "saamhorig
heidsgevoel", dat zich de "laatste weken op zo treffende wijze heeft 
geuit". Met een direct beroep op Hongarije worden wij door het duet
Twijnstra-Oosterhuis opgeroepen tot het "gezamenlijk dragen van 
offers", die nog wel de ,verbondenheid" tussen uitbuiters en arbeiders 
moeten versterken. 

Voor de arbeidersklasse dient de koers duidelijk te zijn: eenheid van 
actie, actieve strijd in objectief gezien zeer gunstige omstandigheden 
zal hun antwoord moeten zijn. 

Wij hebben er niets op tegen dat offers gebracht worden, maar die 
zouden er als volgt uit kunnen zien: 

1. Verlaging van de militaire uitgaven tot één miljard gulden. 
2. Beperking van de l~xe-invoer. 
3. Beperking van de kapitaal-uitvoer. 
4. Een heffing ineens op de kapitaalwinsten, verbonden met een verho
ging van de belastingen op de inkomsten der groten. 

F.BARUCH 
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lJe gehele waarheid zien! 
Open brief aan: de Franse schrijvers, die een: 
verklaring in "France Observateur" hebben ge~ 
publiceérd "tegen de Sowjet-inmenging~ 

Wanneer wij ons met deze brief tot u richten, achten wij het gewenst, 
de volledige tekst van uw verklaring te brengen. Wij beschouwen het 
als onze plicht hierop te antwoorden. 

Hier volgt dan deze tekst: 

.,De ondergetekenden, die nog nimmer gevoelens van vijandschap tegen 
de USSR en het socialisme hebben gekoesterd, achten zich thans gerech
tigd, bij de Sowjet-regering te protesteren tegen het gebruik van kanon
nen en tanks ter onderdrukking van de opstand van het Hongaarse 'Volk 
en zijn streven naar onafhankelijkheid, zelfs gezien het feit, dat reactio
naire elementen zich bij deze opstand hebben aangesloten en zich door 
middel van de radio met oproepen tot de opstandelingen hebben gericht. 

Wij zijn en blijven van mening, dat het socialisme evenals de vrijheid 
niet op de punten van de bajonetten kunnen worden gebracht. Wij 
vrezen, dat een met geweld opgedrongen regering, om zich te kunnen 
handhaven, spoedig zelf gedwongen zal zijn haar toevlucht te nemen tot 
dwang en alle daaruit voortvloeiende onrechtvaardigheden ten opzichte 
van het eigen volk. 

In de- overtuiging, dat er op het ogenblik geen maatregelen worden 
voorbereid, gericht tegen de vrijheid van de Hongaarse schrijvers, kunnen 
wij ons niet losmaken van een gevoel van onrust omtrent hun lot in de 
toekomst, en wij protesteren al bij voorbaat tegen vervolgingen, waarvan 
zij eventueel het mikpunt zouden kunnen worden. 

In het bewustzijn van het bovenstaande, richten wij ons niet mincljer 
scherp tegen de huichelaars, die de moed hebben vandaag te protesteren 
tegen iets, waarbij zij zich gisteren nog rustig neerlegden. Wij ontzeggen 
het recht van protest tegen de Sowjet-inmenging in Hongarije aan die
genen, die zwegen of zelfs hun goedkeuring uitspraken, toen de V er
enigde Staten de in Guatamala gewonnen vrijheid in bloed verstikten. 

Wij ontzeggen dit recht ook aan hen, die het wagen te spreken over 
de .,Praagse omwenteling" (het gaat hier om de poging van de reactio
nairen in februari 1948, de staatsmacht in Tsjechoslowakije te veroveren, 
en de burgerlijke republiek van vóór München te herstellen. Het voLk van 
Tsjechoslowakije gaf de reactie het juiste antwoord - Opm. van de 
redactie), terwijl zij .,de militaire actie in het gebied van het Suezkanaal" 
luide toejuichen. Wij ontzeggen dit recht aan de ministers, die op hetzelfde 
moment, dat zij parachutisten op Egyptisch gebied neerlaten, een gren
zeloos cynisme aan de dag leggen, als zij het wagen te spreken over 
vrijheid van de naties en met gevoelvolle stem diegenen brandmerken, 
die deze vrijheid belagen. 

De eerste en voornaamste eis, die wij zowel tot de Sowjet-regering 
als tot de Franse regering richten, is de eis van waarheid. Daar, waar de 
waarheid triomfeert, wordt de misdaad onmogelijk, daar echter, waar de 
waarheid wordt onderdrukt, kan geen gerechtigheid, geen vrede en geen 
vrijheid bestaan. 

Jean Paul Sartre, Vercors, Claude Roy, Roger Briand, Sirnone de Beau
vair, Jacques Francis Rolland, Louis Villefors, Jacques Prévert, Colette 
Audry, Jean Orange, Pierre Bost, Jean Cot, Claude Lanzman, Marcel 
Pèchoud, Lorant Schwartz, Claude Morgan. 
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Wij spreken de hoop uit, dat u er op uw beurt voor zorg zult dragen, 
dat ons antwoord wordt gepubliceerd in Frankrijk, op dezelfde plaats 
waar uw verklaring werd gepubliceerd. 

En laat ons nu openhartig spreken over de kern van de zaak wat op 
dit moeilijke ogenblik in de geschiedenis van de mensheid vooral nood
zakelijk is. U schrijft, dat u de waarheid eist. Laten wij u de waarheid 
uitbeelden. 

Inderdaad, datgene wat in Hongarije is gebeurd is hard en tragisch. 
Maar u ziet in deze zaak slechts één kant. U spreekt alleen over het 
deelnemen van Sowjet-troepen aan deze gebeurtenissen, ofschoon dit 
feit andere gebeurtenissen in de wereld niet voor u verborgen heeft 
gehouden. Gij wilt de waarheid zien en distancieert u derhalve van de 
politieke speculanten, die thans protesteren tegen het deelnemen van 
Sowjet-troepen aan de Hongaarse gebeurtenissen "en zwegen, ja zelfs 
hun goedkeuring uitspraken, toen de Verenigde Staten de vrijheid, die 
Guatemala had veroverd, in bloed verstikten", en ontzegt het recht van 
protest aan hen, die luidruchtig het optreden in het gebied van het 
Suezkanaal toejuichen. 

Wij herhalen, wij zien in uw woorden het bewijs, dat u de waarheid 
wilt zien. 

Maar, om terug te komen op de gebeurtenissen in Hongarije en uw 
standpunt hierover, willen wij zeggen: U vergist u! U ziet de gehele 
waarheid niet! 

Het volk van Hongarije was niet tevreden met de toestand in het 
land. Het was ontevreden over het feit, dat zelfs na de besluiten van 
het 20e congres, die door alle communistische en arbeiderspartijen over 
de gehele wereld waren goedgekeurd, o.a. ook door de Hongaarse partij, 
de Hongaarse leiders niet de wil opbrachten om resoluut een eind te 
maken aan de onduldbare schendingen van de socialistische democra
tie, de socialistische wetgeving en grotere zorg te besteden aan de be
hoeften van het werkende volk. 

Wij denken, dat hier ook een deel van onze verantwoordelijkheid ligt. 
De broederlijke plicht van ons land, uitgaande van zijn ervaring bij de 
socialistische opbouw, was, om tijdig en kameraadschappelijk met ziin 
gehele autoriteit de Hongaarse leiders te helpen de door hen gemaakte 
ernstige fouten te corrigeren, enindien aan het licht zou treden, dat zij 
niet in staat of niet bereid zijn dit te doen, openlijke critiek op hen uit 
te oefenen. Wij weten, dat ons land maatregelen in deze richting heeft 
genomen, maar het gebeurde dwingt ons tot de erkenning, dat deze 
maatregelen niet afdoende waren. 

Toen het Hongaarse volk aan zijn leiders zijn gerechtvaardigde eisen 
bekend maakte, werd dit in ons land met sympathie ontvangen. Op 
30 oktober heeft de Sowjet-regering een verklaring gepubliceerd be
treffende een verdere versteviging van de vriendschap en de samen
werking tussen de U.S.S.R. en de overige socialistische landen. De 
Sowjet-troepen, die zich in Hongarije bevonden op grond van het 
verdrag van Warschau, werden uit Boedapest teruggetrokken, zodra 
de toenmalige regering van Imre N agy daarom vroeg, die voordien zelf 
er op had gestaan, dat de Sowjet-troepen haar hulp verleenden. 

Gij herinnert u, wat daarna is gebeurd. De contra-revolutie achtte 
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haar tijd gekomen. 
Ogenschijnlijk is u niet alles bekend, maar een deel van de feiten is 

ongetwijfeld tot u doorgedrongen. En desondanks hebt u besloten, te 
protesteren, "zelfs in aanmerking nemende het feit, dat zich bij deze 
opstand reactionaire elementen aansloten, die door de radio oproepen 
richtten tot de opstandelingen". 

"Zich aansloten ... " Hadden zij zich alleen maar aangesloten! "Zij 
riepen op door de radio . . " Hadden zij alleen maar door de radio "op
geroepen"! 

Moeten er werkelijk eerst weken en maanden voorbijgaan, voor u 
de volle waarheid doorziet over de fascistische witte terreur, die in 
Boedapest huis hield, voor u alle feiten en alle uit deze feiten voort
spruitende gevolgen vaststelt? 

Het is immers thans voór niemand II).eer een geheim, dat uit het 
Westen vliegtuigen naar Boedapest zijn gestuurd met het kenteken van 
de Duitse Bondsrepubliek en Engeland, met honderden officieren, 
vroegere Horthy-aanhangers, die in het Hitler-leger hadden gediend. 

Wij zouden willen herinneren aan het Amerikaanse "centrum in 
Salzburg", vanwaar voordien spionnen, saboteurs, ballons met vlug
schriften, draagbare radiozenders etc. boven Hongarije werden ge
dropped. 

Herinnert u de openlijke oproepen tot opstand aan de Hongaren, die 
dagelijks, ieder uur, lang voor de jongste gebeurtenissen door vele 
radiostations uit Europa en Amerika werden doorgezonden? 

Het is u natuurlijk bekend, dat zelfs enkele Westduitse bladen o.a. 
het radiostation "Vrij Europa" er van beschuldigden, dat deze zich bezig 
hield met ophitsing in Hongarije en met beloften van buitenaf. 

Hebt u ooit dergelijke oproepen tot de westelijke landen gehoord, 
oproepen uitgaande van de radiostations van de landen van het socia
lisme? Wat zoudt u hebben gezegd, als u dergelijke oproepen had ge
hoord? En welke conclusies zoudt u hieruit hebben getrokken? 

Onder de auteurs van deze brief zijn mensen, die zich de witte terreur 
herinneren en weten wat deze betekent. 

In de jaren van de burgeroorlog bevonden wij ons in de sted~n en 
dorpen van de Oekraïne en zagen door de witgardisten verminkte kin
deren, jongeren, vrouwen en grijsaards; dat waren niet alleen com
munisten of Komsomoltsen, dat waren eenvoudig Sowjetburgers. 

En dit alles vond plaats in de Oekraïne in hetzelfde jaar 1919, toen 
de Hongaarse contra-revolutie de Hongaarse republiek in bloed 
verstikte. 

Onder de auteurs van deze brief zijn deelnemers aan de tweede 
wereldoorlog, zij herinneren zich nog goed het front van Woronesj, en 
herinneren zich waartoe Horthy-officieren de Hongaarse bondgenoten 
van Hitier in staat zijn. Hun wreedheid deed in niets onder voor de 
koelbloedige dierlijkheid van de Gestapo. 

U weet, dat de reactie en de contra-revolutie nooit halverwege blijven 
staan. Het ontbreèkt in dit verband niet aim historische voorbeelden, 
welk land gij ook als voorbeeld wilt nemen of het nu Hongarije, Rus
land of Frankrijk is. Herinnert u, waartoe de nazi's tijdens de bezetting 
van Frankrijk in staat waren. Gij hebt de graven gezien van de gefus-
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silleerde Fransen op de kerkhoven van Pierre Lachère en Mari. U weet, 
wat er gebeurde in Mon Valerian en tenslotte in het dorpje Vercors, 
waar Gestapo-parachutisten zoveel patriotten uitroeiden. 

En waar Hgt het verschil tussen de Hongaarse contra-revolutionairen 
en de nazi's? Slechts op dit ene punt: de nazi's hadden destijds in 
Frankrijk de macht en de Hongaarse contra-revolutionairen is het niet 
gelukt in Hongarije de macht te grijpen. 

Het komt ons voor, dat u in deze moeilijke dagen geloof hecht aan 
lasterpraat, aan leugens en vijandelijke info["maties, die in Frankrijk 
over de vrienden van uw land worden uitgestort. En op hetzelfde ogen
blik, dat u uw verklaring publiceerde tegen ons met de oproep "naar 
de triomf van de waarheid", hebben Sowjetsoldaten met opoffering 
van eigen leven duizenden en wellicht honderdduizenden mel').senlevens 
gered van de fascistische terreur. 

Indien dit niet zou zijn gebeurd, daarvan zijn wij overtuigd, dan 
zoudt u na enige tijd een ander soort verklaring hebben geschreven, 
een protest n.l. tegen de losgeslagen, bloedige terreur van de contra
revolutionairen in Hongarije. 

Fascisten, dat weten wij allang, zijn niet met woorden te overtuigen. 
Zij beginnen met redevoeringen in de Rijksdag en eindigen met rede
voeringen in Auschwitz. Wat de Hongaarse fascisten betreft, zij be
gonnen dadelijk in de straten van Boedapest met galgen en kruizen, 
zoals in de Bartholomeusnacht, aan de woonhuizen van de communis
ten. Zij begonnen met duizenden moorden om daarna tot tienduizenden 
moorden te kunnen overgaan. Hierbij was geen enkel van de attributen 
van het fascisme hun te min, te beginnen met de boekenbrandstapels 
en te eindigen met Jodenpogroms. Is het soms toevallig, dat de fascis
ten in Boedapest het standbeeld van Dimitrof vernietigden, wiens 
naam in de eerste plaats verbonden is met het historische Leipziger 
proces, met de onverschrokkenheid, die deze moedige en toen weerloze 
mens aan de dag legde bij het aan de macht komen van het fascisme 
in Duitsland? Fascisten kan men gemakkelijk aan hun "handtekening" 
herkennen, en wanneer zij in Boedapest het Nationale Museum in brand 
steken en schieten op mensen, die pogen de brand te blussen, dan is de 
handtekening der Hongaarse leerlingen van Hitier en van Horthy
aanhangers gemakkelijk te herkennen. 

Het was in deze omstandigheden, dat onze regering op verzoek van 
de revolutionaire Arbeiders- en Boerenregering van Hongarije besloot, 
militaire hulp aan Hongarije te verlenen in de strijd tegen de contra
revolutie. 

Dit geschiedde in het volle bewustzijn, dat indien men zich hier op 
het standpunt van "niet-inmenging" had geplaatst, wij en u samen er 
getuigen van zouden zijn geweest, hoe in het hart van Europa een 
revanchistisch, fascistisch regiem zou zijn ingesteld. 

Kan het u onverschillig laten in naam waarvan de Sowjetsoldaten 
de contra-revolutionairen de weg versperden? 

Wij zouden u willen vragen: welke prijs had mep. moeten betalen 
voor vroegere fouten, die in Hongarije zijn gemaakt, met inbegrip van 
de fouten die het gevolg waren van onze eigen fouten, wij, die reeds 
eenmaal de weg voor het fascisme hebben versperd, dat voordien heel 
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Europa had veroverd, vrezen niet het uit te spreken. 
De prijs van niet-inmenging tijdens het woeden van de contra-revo

lutionaire terreur? De prijs van al het bloed van de Hongaarse werkers, 
dat de fascisten hebben vergoten en in de toekomst hadden doen 
vloeien, indien de Sowjet-tanks hun niet in de weg waren getreden? 

Zijn er dan geen andere wegen voor het corrigeren van fouten, dan 
het ontketenen van de contra-revolutionaire fascistische krachten, die 
zich ten doel stelden, het vernietigen van het volksdemocratische stelsel 
en een haard van een nieuwe oorlog in Hongarije wilden scheppen? 

Wij richten ons tot u: Gedenkt het jaar 1936, herinnert u de gebeurte
nissen in Spanje. U hebt toen toch immers het standpunt van alle 
eerlijke mensen in de wereld ingenomen, dat "niet-inmenging" niet op 
zijn plaats is, wanneer het fascisme een repetitie houdt voor de wereld
oorlog, wanneer de fascisten mensen doden, ophangen en begraven in 
naam van de triomf van het fascisme? Bedenkt eens: is datgene, wat 
in Hongarije is gebeurd, soms niet het resultaat van een langdurige 
voorbereiding van de reactie buiten de grenzen van dit land? En wan
neer de fascisten mensen vermoorden in Hongarije, en de Franse reac
tionairen direct daarop proberen de "Humanité" te vernietigen, lijkt 
dat niet heel erg op de schakels van een en dezelfde ketting? 

Wij zijn op de hoogte van de tegenstand, die de Franse arbeiders aan 
de reactie hebben geboden. Is dit niet het symbool van de houding der 
vooraanstaande voorstanders van de vrede tegenover de pogingen van 
de reactie om tot de aanval over te gaan, een houding, die tot ons 
leedwezen in zo krasse tegenstelling is met uw verklaring? 

Velen van ons hebben u persoonlijk leren kennen, Vercors, Roger 
Vailland, Jean Paul Sartre, Sirnone de Beauvoir en Claude Morgan, in 
Parijs, in Moskou en andere wereldsteden. 

Velen van u hebben in moeilijke tijden moed aan de dag gelegd, zij 
hebben met de wapens in de hand deelgenomen aan het verzet ~egen 
het fascisme. Toen zag u de waarheid; leert haar ook thans en spoedig 
in het oog te zien! 

Indien het fascisme en de. reactie revanche proberen te nemen, en de 
Horthy-fascisten pogen om de gebeurtenissen in Hongarije voor 
hun doeleinden te misbruiken, is dit een ,gevaarlijk voorteken. Wij 
.geloven, dat wij ons in dit geval tenslotte met u in hetzelfde kamp 
zullen bevinden. En wij zeggelf\ u thans reeds: 

Wij willen niet, dat de zwarte herinnering van het jaar 1933, het jaar 
van het aan de macht komen van het fascisme, zich nog eens in de 
geschiedenis zal herhalen, niet in Hongarije, en nergens ter wereld! 

Wij zouden willen, dat u zich hiervan bewust was en hierover zoudt 
nadenken. 

M. Sjolochow, K. Fedin, M. Bazjan, L. Leonow, W. S. Iwanow, W. 
Katajew, W. Azjajew, W. Owetsjkin, S. Sergejew-Tensky, 0. Forsj, 
P. Browka, F. Gladkow, A. Soerkow, W. P•nowa, A. Twardowski, N. 
Tichonow, K. Simonow, W. Inberg, N. Pogodin, G. Markow, J. Dolma
towsky, L. Nikoelin, S. Michai1ow, A. Tsjaikowsky, A. Prokofjew, A. 
Korneitsjoek, M. Isakowsky, S. Marsjak, K. Paustowsky, W. Wasi
lewskaja, J. Kazakewitsj, B. Lawrenew, W. Kawerin, W. Smirnow en 
W. Kotsjewtow. 
("Literatoernaja Gazeta", 22-11-1956) 
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Nieuwe maatschappelijke verschijnselen 

III 

Uitgaande van de opvatting dat de veranderingen in de economische 
structuur van beslissende betekenis zijn voor de ontwikkeling van het 
maatschappelijk leven hebben wij in de voorgaande beschouwingen de 
meeste aandacht besteed aan de ontwikkeling, die de afgelopen vijftig 
jaar op dit punt hebben laten zien. 

De betekenis van de economische structuur voor het maatschappelijk 
leven kwam bij de discussie over een ander onderwerp op het sociolo
gencongres - de veranderingen in de klasseverhoudingen - onmid
dellijk naar voren. 

Er zijn weinig sociologen, die ontkennen dat de maatschappij in 
klassen is verdeeld, maar er bestaan grote verschillen van mening over 
de vraag wat onder een klasse moet worden verstaan. De burgerlijke 
sociologie kent uiteenlopende klasse-indelingen - op grond van het 
beroep, het inkomen, een bepaalde levenswijze, een bepaalde intellec
tuele ontwikkeling, het besef van de maatschappelijke positie of andere 
maatstaven. De marxisten nemen, overigens in gezelschap van enkele 
vertegenwoordigers van de burgerlijke sociologie, het standpunt in dat 
de klasse-indeling van de maatschappij voortspruit en gebonden is aan 
een bepaalde economische structuur. In dit verschil van inzicht vindt 
men de oorsprong van de meningsverschillen omtrent de betekenis en 
de te verwachten ontwikkeling van de maatschappelijke klassen. Op 
grond van het marxistische klassebegrip ziet men de klasse-indeling 
van de maatschappij niet als eeuwig, maar als een tijdelijke periode 
in de .!leschiedenis van de mensheid, waaraan door de afschaffing van 
het kapitalisme en het leggen van de grondslagen voor de communisti
sche maatschappij een einde zal komen. 

De marxistische sociologen ontkennen niet dat er verschillen van 
klassebewustzijn, intellectuele ontwikkeling, levenswijze e.d. bestaan 
en dat deze verschillen van betekenis kunnen zijn. De Sowjet-geleerde 
prof. Nemtsjinow, rector van de afdeling van de Academie van Weten
schappen van de U.S.S.R. voor Filosofie, Economie en Recht, critiseerde 
in een nabeschouwing van het congres ,.tl.e Sowjet-sociologie zelfs dat 
zij tot nu toe te weinig aandacht àan de methoden en resultaten van de 
onderzoekingen op dit gebied had besteed. 1 ) Maar hij stelde daarnaast 
zeer nadrukkelijk vast dat de eigendom der produktiemiddelen van 
beslissende betekenis is voor de maatschappelijke ontwikkeling en de 
materiële positie der werkers en daarmee de indeling van de maat
schappij in klassen bepaalt. De betrekkingen tussen de maatschappe
lijke groepen binnen de klassen spelen een aanmerkelijk geringere rol. 

De marxisten staan op het standpunt dat het wegvallen van de klasse
grenzen, de opheffing van de klasse-tegenstellingen en de daarmee 
verbonden klasse-strijd niet mogelijk is op basis van het privaat bezit 
van de produktiemiddelen. Anders gezegd: zonder de afschaffing van 

1) New Times, oktober 1956 nr. 44. 
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het kapitalisme is het verdwijnen van de klassemaatschappij niet 
mogelijk. 

Ook een aantal burgerlijke sociologen zoeken naar oplossingen voor 
de vraag hoe aan de klasse-tegenstellingen een eind kan worden ge
maakt. De discussie over de veranderingen in de klasse-verhoudingen 
concentreerde zich dan ook vooral op de vragen hoe het met de klasse
tefl"enstellingen in de Sowjet-maatschappij is en welke vooruitzichten 
het kapitalisme biedt op het verdwijnen van de klasse-tegenstellingen. 

De klassen in de Sowjet-maatschappij. 

Vele burgerJijke sociologen ontkennen dat er in de S.-U. geen klasse
tegenstellingen meer bestaan. Daarbij legt de een de nadruk op de 
grote inkomensverschillen, de ander oP de inmiddels in sociologische 
kringen berucht geworden tegenstelling- tussen de 'burocratische boven
laag' en het volk. 

Prof. Nemtsjinow ontkende noch het bestaan van verschillende klas
sen in de S.-U., noch van grote inkomensverschillen, noch van burocra
tische verschijnselen die in strijd zijn met de belangen van het volk. 

Er bestaan in de Sowjet-Unie twee klassen: de arbeirlersklasse en de 
boerenklasse. Men kan en moet hen als twee verschillende klassen 
beschouwen omdat zij in verschillende betrekkingen staan tot de eüten
dom van de produktiemiddelen. In de industrie bestaat de gemeemchau
pelijke (staats) eigendom van de produktiemiddelen, in de landbouw het 
collectief (groeps)bezit. Klassestrijd tussen deze klassen bestaat er 
evenwel niet·, omdat zij geen tegengestelde belangen hebben. er geen ver
houding van uitbuiter-uitgebuitene bestaat tussen hen en zij gezamelijk 
het bestuur over de maatschappij uitoefenen. 

Grote inkomensverschillen bestaan er in de S.-U. eveneen~, vooral 
in de landbouwsector. Alle inkomens, de grote en de kleine, vloeien 
echter alleen en uitsluitend voort uit de arbeid van de inkomeligenieters 
en nooit, zoals in de kapitalistische maatscharmij wel het geval is, uit 
~impel eigendomsrecht over nroduktiemiddelen. De verschillen in in
komen berusten op de verschillen in waardering voor de hoeveelheid 
en de kwaliteit van de f!eleverrle arbeid. Er bestaan verschillen die 
rnrechtvaardil:!' en ondoelmatig blijken te ziin ... Een van rle vraacrstuk
kf'n waarvoor de sawiet-sociologie zich gesteld ziet," aldus professor 
1\T~""tc:iinow .. .is ne vra<H! hoe. te zon:>:en voor sneciaJe groenen en hun 
behoeften, hoe het nationale inkomen te verdelen over de verschil
Ienne bevolkingsgroepen en volgens welke wetten." 

InkomensverschilJen ziin niet in strijd met het socialisme. Onder 
kanitaJistische verhoudingen kun'len mensen met ho.ge inkomens niet 
a 11Pen meer urodukten kopen, maar kunnen zii zich ook produktiemid
delen verschaffen, waardoor de weg voor de uitbuiting van de ene mens 
door de andere en voor.ernstig-onmaatschappelijke aanwending van de 
produktiemiddelen is geopend. In de S.-U. zijn de produktiemiddelen 
eiP"endom van het werkende volk zelf. Inkomensverschillen kunnen 
onder socialistische verhoudingen geen verandering brengen in het 
gemeenschappeli.ik bezit van de produktiemiddelen; men kan zich zelfs 
met de grootste inkomens geen produktiemiddelen verschaffen. Omdat 
het bezit van productiemiddelen macht geeft en van beslissende invloed 
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• is op de materiële positie van de werkers en de economische ontwik-
keling van het land, maar het gemeenschappelijk bezit van de produk
tiemiddelen onder socialistische verhoudingen onaantastbaar is, kunnen 
inkomensverschillen in de socialistische maatschappij dus niet tot 
klassetegenstellingen leiden. 

Het feit, dat zich in de S.-U. burocratische verschijnselen voordoen 
illustreert, met het feit dat er ook andere tekortkomingen bestaan, dat 
het socialisme in de S.-U. het stadium van volmaaktheid niet heeft 
bereikt. De snelle ontwikkeling van de techniek, de economie en de 
cultuur, de groeiende behoeften van de werkende massa's en de veel
eisende internationale voorwaarden, waaronder zich de opbouw van de 
Sowjet-maatschappij voltrok, stelden· de volkeren steeds weer voor 
nieuwe maatschappelijke vraagstukken, waarvoor niet altijd en niet 
onmiddellijk juiste oplossingen werden gevonden. Een van de belang
rijkste richtlijnen van het Zesde Vijfjarenplan schrijft een scherpe strijd 
tegen burocratische uitwassen en maatschappelijke verspilling, zowel 
op grote als kleine schaal, voor. De besluiten van het Twintigste Con
gres van de C.P.S.U. houden belangrijke verbeteringen in het beheer 
van de Sowjet-economie en de leiding van het maatschappelijke leven 
in. Zoals het met alle maatschappelijke vr-aagstukken gaat, worden deze 
problemen niet alleen in wetenschappelijke en regeringskringen bespro
ken, maar ook in de parlementen van de verschillende Sowjet-republie
ken, in vergaderingen van partij- en vakorganisaties, in fabrieken, 
kolchozen en kantoren. Dergelijke massale discussies onder het gehele 
volk over economische en maatschappelijke vraagstukken zouden onder 
kapitalistische verhoudingen ondenkbaar zijn. Kapitalistische rege
ringen wachten zich wel dergelijke volksdiscussies tot ontwikkeling te 
laten kormen, laat staan ze in het leven te roepen en te bevorderen. 
Onder socialistische verhoudingen bestaat het proces van democrati
sering juist uit de ontwikkeling van de deelname van het volk aan de 
beraadslaging en besluitvorming inzake de problemen van de samen
leving. Daarin ligt de voorwaarde en de garantie voor het opheffen 
van de buroeratie en andere belemmeringen voor een snelle maatschap
pelijke ontwikkeling. 

De opheffing van de arbeidersklasse. 

Een groot aantal sociologen meent een einde te kunnen maken aan 
de klassetegenstellingen door de arbeidersklasse op te heffen en het 
kapitalisme te handhaven. 

De marxisten ontkennen deze mogelijkheid uiteraard. Het kapitalisme 
brengt zelf zijn doodgravers, het proletariaat, voort, schreven Marx en 
Engels reeds in het Communistisch Manifest. Het is begrijpelijk dat 
de kapitalisten zich van hun doodgravers willen ontdoen, maar dat is 
onmogelijk: kapitalisten zijn zonder arbeiders ondenkbaar. Zij kunnen 
zich niet van hun uitgebuitenen ontdoen zonder zelf op te houden uit
buiters te zijn, maar als kapitalisten geen uitbuiters meer zijn en arbei
ders geen uitgebuitenen heeft het kapitalisme opgehouden te bestaan. 
Wat kunnen bovengenoemde sociologen dan bedoelen met de mogelijk
heid de arbeidersklasse op te heffen? 

De clou van deze goocheltoer bestaat daarin, dat men van de arbeider 
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door een betere inkomensverdeling, bezitsspreiding, winstdeling e.d. 
maatregelen een kleine bezitter wil maken, die, omdat hij eigenlijk zelf 
een kleine kapitalist zou zijn geworden, geen tegengestelde belangen 
meer heeft met zijn ondernemer. Het resultaat zou dan zijn, dat de 
maatschappij niet meer verdeeld is in bezitters en bezitlozen, er geen 
arbeidersklasse en bourgeoisie meer zou bestaan, maar allen tot een 
middenklasse zouden behoren. Sommigen spreken dan van een 'in
dustriële klasse', waartoe zowel de arbeider als de fabriekseigenaar 
behoren, die beide in de industrie werkzaam zijn, maar 'alleen in een 
verschillende sfeer werken', .. In een dergelijke situatie is, de klasse
strijd dan natuurlijk overbodig. 

Deze gedachtegang komt men niet alleen onder sociologen tegen: 
Amerika heeft zijn propagandisten voor het 'volkskapitalisme', Oosten
rijk heeft een katholieke partij die van de arbeider een 'volks-aandeel
houder' wil maken, Nederland heeft Romme met de propaganda voor 
de 'bezitsvorming' enz. De bedoelingen van deze manoeuvres zijn 
waarschijnlijk in hun algemeenheid het treffendste onder woorden 
gebracht door de katholieke minister van defensie van Oostenrijk, Graf, 
toen hij verklaarde dat "men door het 'volksaandeel' het communisti
sche plan voor de eenheid van de arbeidersklasse zal doorkruisen." Het 
gaat er om het klassebewustzijn van de arbeiders af te stompen, hun 
inzicht in de noodzaak van het voeren van de strijd voor lotsverbetering 
als klasse te vertroebe}en, om daarmee ruim baan te geven aan de 
kapitalisten om de uitbuiting voort te zetten en te verscherpen. Daarbij 
tracht men de afhankelijkheid van de arbeider van zijn eigen onder
nemer te versterken en bovendien directe economische voordelen voor 
de ondernemers te behalen. 

Deze pogingen zijn allerminst nieuw. De sociale demagogie van 
Hitler, Mussolini en andere fascistische dictators over de 'volksgemeen
schap', de 'standenstaat' en andere 'klassenloze maatschappijvormen' 
zijn pakken van hetzelfde laken. Ook Lenin heeft, reeds in 1902, deze 
theorie ontmaskerd, toen hij in de 'Iskra' schreef: 

"Doordat de kleine spaarder zijn kwartjes aan de grote ondernemer toe
vertrouwt, geraakt hij in e en n ie uw e af h a n :k eI ij k h e t d van het 
grootkapitaal. Hij kan er natuurlijk zelfs niet van dromen over dit groot
kapitaal te beschikken en zijn 'winst' is belachelijk gering. Daarvoor ver
liest hij in geval van een ineenstorting ook zijn laatste armzalige kwartjes. 
Deze massa kleine spàarders betekent niet een versplintering van het 
grootkapitaal, maar een vers tier ki in g van haar macht, door
dat het zelfs de kleinste 'volksbesparingen' voor zich ter beschikking houdt. 
Door zijn deelname aan de grote ondernemingen wordt de kleine spaarder 
niet zelfstandig, neen, hij wordt nog afhankelijker IVan het grootkapitaal." 

De moderne pogingen van de arbeider een kleine spaarder te maken 
beogen in de regel bovendien hem voor zijn leven aan een bepaald 
bedrijf met handen en voeten te binden, om de strijdpositie van de 
arbeiders ook op deze wijze te verslechteren. Ontslagdreiging houdt in 
die gevallen tevens verlies van het in de onderneming gespaarde 'kapi
taal' in. 

Het is dus helemaal niet zo, dat de positie van de arbeider tegenover 
de ondernemer verbetert door van hem 'een kleine bezitter' te maken. 
De bezitsverdeling houdt in het algemeen in, dat een deel van zijn loon 
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niet wordt uitbetaald, maar ter beschikking van de onderneming blijft. 
Als vergoeding krijgt hij dan misschien een renteuitkering en wordt 
hij in sterkere mate afhankelijk van de ondernemer. De verhouding 
uitbuiter-uitgebuitene blijft bestaan, ongeacht of de sociologie de arbei
der tot de middenklasse rekent of niet. En daarmee blijft ook de belan
gentegenstelling tussen beide klassen en daarmee de klassenstrijd 
bestaan. 

Stijgen en dalen op de maatschappelijke ladder' 

Er bestaat een stroming onder de sociologen, die de klasse-indeling 
van de maatschappij niet alleen erkent, maar ook als een onvermijde
lijkheid aanvaardt. Zij willen de klassetegenstellingen op andere wijze 
oplossen, namelijk door verbeteringen in de sociale mobiliteit. Hier
onder verstaat men de mogelijkheid voor het individu om zich van zijn 
gegeven maatschappelijk milieu los te maken en over te gaan naar een 
ander. Het probleem waar het dan meestal om gaat is dat van de 
verticale sociale mobiliteit - het stijgen of dalen langs de maatschap
pelijke ladder. Waarschijnlijk omdat er in heersende kringen weinig 
belangstelling blijkt te bestaan om te dalen concentreert men zich in 
dit vraagstuk op de problemen van het stijgen. 

De gedachtegang, die een aantal sociologen er nu op na houdt is 
ongeveer deze: er moet gezorgd worden voor een rechtvaardige en 
doelmatige graad van sociale mobiliteit in de maatschappij opdat het 
individu zich, al naar gelang zijn capaciteiten en zijn voorkeur, kan 
los maken van zijn klasse; dan zal hij geen behoefte meer hebben aan 
klassestrijd, want het zijn de mensen die in een klassepositie verkeren 
waar zij naar hun capaciteiten niet thuis horen, die de klassestrijd 
voeren en onderhouden zolang zij hun persoonlijke positie niet ver
beteren kunnen. 

Deze stroming wil dus de klassestrijd vervangen door de individuele 
strijd en tracht het klassebewustzijn en de klassesolidariteit op te 
heffen. En ook deze opvattingen komt men niet alleen onder sociologen 
tegen. Arbeiders, afkomstig uit kleinburgerlijke lagen, zijn niet zPlrlen 
behept met soortgelijke ideeën, daarin gesterkt door de burgerlijke 
propaganda en de opvattingen, die in sommige sociaal-democratische 
kringen leven. Afgezien van de typisch kapitalistische moraal, die er 
uit spreekt, is deze gedachteQ'ang ook verwerpelijk omdat zij in strijd 
is met de nuchtere werkelijkheid. De economische structuur van 
het kapitalisme brengt onvermijdelijk een arbeidersklasse voort, 
die uitgebuit wordt en die zich van haar onderdrukking alleen kan be
vrijden door het kapitalisme af te schaffen en dus de strijd tegen het 
kapitalisme te voeren. De heersende klasse zal nooit anders dan door 
strijd zijn bevoorrechte posities afstaan, noch aan de arbeidersklasse 
als klasse, noch aan mensen die zich uit deze klasse wilden en wisten 
los te maken. Zij zullen strijden voor het behoud van hun bevoorrechte 
posities. Dat leert de geschiedenis. De klassestrijd blijft een feit, een 
onontkoombare werkelijkheid van het kapitalisme. 

Er zijn trouwens vele sociologen, die in deze gedachtegang hun onder
zoekingen doen, die het ernstig betwijfelen of de maatschappelijke 
situatie, waarin de onderliggende klassen verkeren de mensen uit deze 
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klasse die zich omhoog willen werken wel de mogelijkheid biedt om 
dit langs 'normale' wegen te bereiken. 

De onderzoekingen omtrent de verticale sociale mobiliteit leveren 
soms interessante gegevens over de toestand waarin bepaalde maat
schappelijke groepen verkeren en onthullen de onrechtvaardigheid en 
de onmenselijkheid van de kapitalistische maatschappij. Daarom is het 
van beláng voor hen, die de strijd voor een betere maatschappij voeren, 
dit deel van de burgerlijke socwlogie niet te negeren, maar critisch te 
bestuderen. Ook in de socialistische maatschappij zijn soortgelijke 
onderzoekingen van belang voor de sociale wetgeving, het opstellen 
van ontwikkelingsplannen voor bepaalde streken, de opbouw van het 
onderwijs. e.d. De verticale sociale mobiliteit heeft hier, door het ont
breken van hogere en lagere klassen, uiteraard een geheel ander karak
ter en zowel in de samenleving als in het wetenschappelijk onderzoek 
een totaal andere betekenis. Dit zal ongetwijfeld een van de redenen 
zijn waarom er op dit terrein weinig overeenkomst bestaat tussen de 
terminologie van de burgerlijke en de marxistisch-leninistische 
sociologie. 

De betekenis van dit congres 

Het was de eerste maal, dat sociologen uit de Sowjet-Unie deel namen 
aan een internationaal sociologencongres. Dit is niet alleen van beteke
ms geweest in het kader van de toenemende internationale uitwisseling 
op wetenschappelijk gebied, al mag men de waarde van de gelegde 
persoonüjke contacten ook niet onderschatten. Maar ook het feit, dat 
geleerden op het terrein der maatschappijwetenschappen uit een land, 
waar zich in de loop van deze eeuw een samenleving heeft gevormd 
van en zo volkomen nieuw en vooruitstrevend karakter, als de Sowjet
Unie, hun inzichten en ervaringen konden voorleggen en toetsen aan 
die van hun collega's in de landen waar de maatschappij wel nieuwe 
verschijnse1.en kent, maar in zijn grondtrekken dezelfde is gebleven, is 
van on::;chacbare waarde voor de ontwikkeling van de sociale weten
schappen. 

In de Nederlandse pers is in het algemeen gesproken niet veel 
aandacht aan dit congres besteed. Maar er was geen verslag en geen 
beschouwing te vinden, waar de aanwezigheid van de Sowjet-delegatie 
niet van het grootste belang werd geacht. Men vraagt zich af of er over 
dit congres wel iets in de pers zou zijn verschenen als zij er niet waren 
geweest. Een aantal journalisten heeft gemeend zich de meest beledi
gende karakteristieken voor de Sowjet-delegatie te kunnen veroorloven 
en zich met èen verbazingwekkende eigenwaan laatdunkend uit te 
laten over het zgn. onwetenschappelijke niveau van de vertegenwoor
digers van de Sowjet-wetenschap. Het was een ironisch, maar scherp 
antwoord aan die sociologen, die zich op het congres ook minachtend 
over het ped van de discussiebijdragen van de Sowjet-geleerden uit
lieten, toen prof. Fedosejew, voorzitter van de delegatie, opmerkte, dat 
wat men ooK op de SowJet-delegatie had aan te merken, men haar toch 
in ieder geval die eer moest bewijzen, dat zij bestond uit mensen die hun 
weten3chappelijke theorieën ook aan de praktijk hadden getoetst en 
dat de ontwikkeling van de Sowjet-maatschappij bewees dat dit met 
succes gebeurde ... 
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Er is door serieuze critici in ons land gewezen op de verschillen in 
terminologie en opvatting over doel en methode van de sociologische 
wetenschap. Dit waren inderdaad belemmerende factoren in de ge
dachtewisseling .. Het is te wensen dat het Vierde Internationale 
Sociologencongres, dat zich bezig zal houden met het onderwerp "Socio
logie als wetenschap; haar verhouding tot andere sociale wetenschap
pen en haar betekenis voor de ontwikkeling van de sociale wetenschap 
en de praktijk", hierin verbetering zal weten te brengen. 

Tegenover de strijd, die zich op dit congres aftekende tussen de ver
schillende benaderingswijzen van de maatschappelijke problemen, de 
burgerlijke enerzijds en die van het marxisme-leninisme anderzijds, 
staan de communisten uiteraard niet onverschillig. Deze strijd is voor 
ons van betekenis, omdat de huidige ontwikkeling van de maatschappij 
vele problemen in een nieuw licht stelt en nieuwe vraagstukken op
werpt, die ons voor de taak stelt het wetenschappelijk socialisme op 
scheppende wijze verder te ontwikkelen. 

Men kan niet anders zeggen dan dat, ondanks zekere tekortkomingen 
die de Sowjet-wetenschap bleek te bezitten, de superioriteit van de 
marxistisch-leninistische maatschappijleer en vooral haar grote prak
tische betekenis in de strijd voor een betere maatschappij opnieuw is 
gebleken. 

Haar confrontatie met de sociologie, zoals die ook op de Nederlandse 
universiteiten wordt beoefend, zal niet alleen aanleiding zijn voor 
verbreding van het sociologisch onderzoek in de Sowjet-Unie, maar 
ongetwijfeld, en hopelijk zouden we er toe willen voegen, ook in 
Nederland de sociologische wetenschap stimuleren en helpen zich te 
ontwikkelen tot een wetenschap, die de maatschappelijke vooruitgang 
in ons land, in de richting van een socialistisch Nederland, zal kunnen 
bevorderen. 

G. V. 
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Geen terugtocht! 

In het deoember~nummer van Politiek en Cultuur is onder de titel "De inhoud 
van onze cultuur" een artikel van Sonja Prins opgenomen, dat zich ten doel stelt 
de weg te wijzen naar een betere verhouding tussen de CPN en de intellectuelen. 
Dit artikel is daartoe echter niet g1eëigend, zoals ik zal trachten aan te tonen. 
Het zou daarom beter zijn geweest, als de redactie het niet had opgenomen en 
de inhoud diepgaand met de schrijfster had besproken. Het artikel werkt niet 
verhelderend, brengt ook geen nieuwe ideeën en is niet geschikt als uitgangspunt 
voor een discussie, zoals blijkbaar aanvankelijk is gemeend. Integendeel, het kan 
slechts verwarring scheppen door een aantal oude gedachten, die voor de arbei~ 
dersbeweging noch voor de intellectuelen van nut ;:ijn, als nieuw aan te dienen. 

Allereerst moet worden opgemerkt, dat de uiteenzettingen van Sonja Prins 
niet uitmunten door duidelijkheid en begrijpelijkheid. Zij haalt veel overhoop en 
springt van de hak op de tak; men krijgt de indruk, dat zij: op verscheidene der 
aangehaalde gebieden van kunst en cultuur niet bijster deskundig is en zich heeft 
beperkt tot het op weinig wetenschappelijke wijze bije,engaren van enkele gege~ 
vens en het poneren van niet~critisch doordachte theorieën. Citaten uit werken 
van allerlei buitenlandse autoriteiten worden er, losgerukt uit het verband waarin 
zij staan, bijgesleept, om deze stellingen 9'ewicht te geven. Een af te keuren 
methode, waarmee bovendien niets bewezen wordt. 

V er keerde opvatting van Marxisme 

Sonja Prins schrijft: "Wij zijn een marxistische partij, d.w.z. dat wij uitgaan 
van bepaalde maatschappelijke beginselen, waar wij niet van afwijken. Maar het 
marxisme is geen recept, dat in zichzelf voldoende is- om bepaalde problemen op 
te lossen. Op deze wijze toegepast, komt men tot vreemde en onvruchtbare 
opvattingen ... " 

Deze opvatting van het marxisme is niet juist. De marxistisch~leninistische 
partij gaat bij het bepalen van haar acti!viteit uit van de ontleding van de weJ:~ 
kelijkheid; zij onderzoekt de wetmatigheden, die de ontwikkeling bepalen en 
baseert daarop haar praktijk. Bij deze analyse maakt zij gebruik van in de praktijk 
reeds beproefde wetenschappelijke methoden en gaat zij uit van bepaalde weten~ 
schappelijke grondslagen, die zij zelf in het proces van het onderkennen en 1\ler~ 
anderen van de werkelijkheid weer verrijkt. Als de marxistisch~leninistische partij 
niet van haar beginselen afwijkt, dan is dat niet te verklaren uit een of andere 
bijzondere beginselvastheid, maar uit het feit, dat iemand, die wetenschappelijk 
de werkelijkheid onderzoekt, niet van de wetenschap kan afwijken zonder in een 
slop te geraken. 

Met rec,epten heeft dit alles niets te maken. Recepten staan eerder in verband, 
met de scheikunde, maar ook deze wetenschap is geen recept, "dat in zichzelf 
voldoende is". Zonder kennis van de scheikunde kan echter geen apotheker tot 
een recept komen. 

Het gaat erom, om met de gebruikmaking van de marxistisch~leninistische 
methoden en beginselen, de werkelijkheid te onderzoeken ten einde, gewapend 
met de verkregen kennis, te kunnen handelen. ,.Vreemde en onvruchtbare op~ 
vattingen" kunnen dan ook nooit het gevolg zijn van een toepassing van het 
marxisme, maar alleen van een afwijking ervan, van het loslaten van de he~ 
proefde beginselen en methoden. 
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Juist deze verkeerde opvatting van het marxisme leidt de schrijfster tot de 
gedachte, dat het marxisme om resultaten te behalen, moet worden aangevuld 
met andere opvattingen en denkstromingen. Hierbij verliest zij uit het oog, dat 
in een klass<.maatschappij ideologische en artistieke opvattingen en stromingen 
steeds gebruikt worden als wapens in de klassestrijd. Idealistische opvattingen 
(in filosofische zin) kunnen de partij slechtl' schaden in haar strijd, omdat dPze 
opvattingen het niet mogelijk maken zich een juist beeld van de werkelijkheid 
te vormen. 

Het sektarisme 

Een andere verkeerde opvatting komt tot uitdrukking in haar kenschetsing 
van het sektarisme. 

De marxisten zijn van mening, dat in de klassemaatschappij de klassestrijd de 
hewegingskracht van de historische ontwikkeling is. In onze tijd is de arbdders
klasse de draagster van de vooruitgang. De partij is een deel van de arbeiders
massa's; zij d~ent hiermee nauw verbonden te zijn. Terzelfdertijd is zij het bewuste 
element in deze klassestrijd. Zij is de IDern van de massa, die weet waarheen de 
reis gaat en zich daarvan bewust is. Sektarisme is de gedachte, dat de strijd 
zonder en buiten de massa's gevoerd zou kunnen worden, dat een secte, een 
groep van bewusten, de overwinning zou kunnen behalen. Dit is een politiek 
vraagstuk van groot belang en het is onjuist, dat het allereerst een cultureel 
vraagstuk zou zijn en vooral de verhouding tot de intellectuelen zou betreffen. 
Als de kwestie van het sàtarisme zo gesteld wordt, houdt het meestal de ge
dachte in van een zich aanpassen bij de opvattingen van op burgerlijk standpunt 
staande intelkctuden; van een overgaan tot opportunisme onder het vaandel van 
de verbinding met de intellectuelen. 

Van deze redenering over het sektarisme uitgaand, komt Sonja Prins tot het 
bepalen •van de houding der intellectuelen tot de partij. Zij schrijft: "Wij hoeven 
niet van de meeste eerlijk•e, integere intellectuelen te verwachten, dat zij lid van 
onze partij zullen worden, in een situatie die altijd weer kan omslaan in een koude 
oorlog . .. " 

Waarom niet? Zijn angst, lafheid en zelfzucht wezenskenmerken van eerlijke 
en integere intellectuelen? Hoe zouden zij hun eerlijkheid en integriteit beter 
kunnen tonen, dan door lid te worden van onze partij, die de beschaving verder 
wil brengen en de belemmeringen die het kapitalisme eraan oplegt, wil wegnemen. 

Wel zegt de schrijfster, dat wij van deze intellectuelen mogen verwachten, dat 
ze onze partij zullen steunen. Er is echter een máár bij. Daartoz moet de partij 
aan een reeks voorwaarden voldoen. Zij mag de intellectuelen niet .. afschrikken 
met frasen (!) over cosmopolitisme en socialistisch realisme en andere artistieke 
en filosofische theorieën, die met onze tradities niets te maken hebben, en die de 
indruk wekken, dat wij een Russisch en niet een Nederlands maatschappelijk 
hestel nastreven." 

Eerder al in het artikel formuleerde zij deze voorwaarden wat anders: "Wij 
moeten meer dan tot dusver voor hun (van de culturele werkers) materiële b.
langen opkomen en minder dan tut dusver voor hen trachten uit te maken wat 
de inhoud van hun cultuur moet zijn." 

Als wisselmunt voor de steun der intellectuelen (die zich op een burgerlijk 
standpunt en niet op dat de arbeidersklasse plaatsen) moet de partij dus afstand 
doen van eigen opvattingen op cultureel gebied, alsof de cultuur niet ook háár 
cultuur zou zijn. Alle theorieën op dit gebied schijnen beter te zijn, (want niet zo 
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afschrikwekkend) dan die der marxisten, met name die van de marxisten in de 
Sowjet-Unie. 

Samenvattend: in welke richting gaan de gedachten van Sonja Prins. 
Allereerst in de richting van het terugbrengen van de ideologische opvattingen 

van de partij tot een soort mengelmoes van· het marxisme met allerlei andere 
theorieën. Gezien de vage uitspraak, die zij doet over de betekenis van de ver
houding van de mens tot het heelal kan dit eclecticisme makkelijk leiden tot het 
openen van de deur voor idealistische opvattingen en zelfs voor godsgeloof. waar
in dit uiteindelijk uitmondt. In dit verband kan men de door de schrijfster aange
haalde uitspraak van het Chinese Volksdagblad ook voor haar laten gelden: .,De 
dingen zijn niet zo eenvoudig als sommigen graag zouden denken, diegenen bv. 
die menen dat je, wanneer je e•enmaal weet dat de stoffelijke wereld primair is en 
het bewustzijn secundair, nooit meer idealistische fouten zult maken." 

In de tweede plaats wordt er een terugval bepleit in onze opvattingen over de 
partij. De schrijfster doet geen beroep op de eerlijke en integere intellectuelen 
om lid te worden van de partij-organisatie, maar verdedigt (met het oog op de 
moeilijkh..:den die een periode van koude oorlog met zich meebrengt) zelfs, dat 
ze geen lid worden en slechts steun verlenen. Ondanks dit, zouden deze intellec
tuelen toch bepalend kunnen optreden, o.a. alleen al daardoor, dat de partij om 
der wille van deze steun aan allerlei voorwaarden moet voldoen. Dit is een 
terugkeer tot partij-opvattingen, die al voor de vorming van een partij van het 
nieuwe type bestonden. Een intellectueel, die niet deel wenst te nemen aan geor
ganiseerd optreden en de hiermee verband houdende discipline niet wenst te aan
vaarden, zou het recht krijgen zich min of meer als lid te beschouwen en invloed 
uit te oefenen op het vaststellen van de partijpolitiek zonder mede-verantwoor
delijkheid te dragen. In een georganiseerde partij van de arbeidersklasse, waar 
geen soorten leden bestaan en de rechten zowel als de plichten voor allen gelden, 
is dit onduldbaar. 

In tweeërlei opzicht dus een terugtocht. Welnu, er is geen behoefte aan een 
terugtocht, niet voor onze partij en niet voor de intellectuelen. 

JAAP WOLFF 
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Hoe staat het met onze theorie? 

1. Waardoor kenmerkt zich de huidige situatie? 

Het artikel van Sonja Prins "De inhoud van onze cultuur" noopt tot tegen
spraak, rechtzetting, verheldering en aanvulling. Om dit met vrucht te kunnen 
doen dienen we echter riiet. bij de inhoud van dit artikel te blijrven staan. Het 
moet geplaatst worden in het raam van de algemene tendenzen, die zich 
op het terrein van de revolutionaire theorie voordoen. Waarin bestaan deze 
tendenzen? 

Ten eerste strijden we voor het corrigeren en overwinnen van afwijkingen in 
de richting van het linkse opportunisme en dogmatisme, die onder invloed van 
specifieke historische omstandigheden in het ene land meer dan in het andere 
land een aanzienlijke verbreiding hebben gekregen. Dit dogmatisme deed zich 
voor in de vorm van een leidersverering en hieruit voo,rtvloeiende 'Verstarring 
van het partijleven. Het gaat er nu om de revolutionaire geest van het marxisme
leninisme van alle dodende dogmatiek, schablonen en alle gevoel verstikkende 
frases te ontdoen, zodat deze onbelemmerd de partij kan doordringen. Praktisch 
betekent dit het concreet onderzoeken van onze concrete situatie op basis van 
onze beginselen. 

Ten tweede. Vloeide het eerste voort uit een zelfcritische bezinning op de in 
het heden doorwerkende tradities van de door pe figuur van Stalin beheerste 
periode, nu komen we aan de opgaven, die voortvloeien uit de nieuwe historische 
situatie, welke zich thans in alle duidelijkheid aan ons opdringt. Deze situatie wordt 
gekenmerkt door de uitbreiding van het socialisme tot een hele reeks landen, door 
de apvlucht van de nationale onafhankelijkheidsstrijd in Azië en Afrika en als 
gevolg hiervan het ontstaan van een anti-koloniaal en anti-imperialistisch blok. 
Het marxisme dient op een hieraan adaequate wijze ontwikkeld te worden. We 
noemen in dit verband de mogelijkheid in de huidige situatie een wereldoorlog te 
voorkomen, het opnieuw actueel worden van het oude vraagstuk van de vreed
zame overgang van kapitalisme naar socialisme, maar nu onder geheel nieuwe 
verhoudingen enz. 

Ten derde vloeien uit de "hoogconjunctuur" van de kapitalistische economie 
in ons land en de pogingen het anti-communistische offensief te verscherpen nu 
de wolken aan de conjunctuurhemel beginnen samen te trekken, capitulatiestem• 
mingen rvoort, die verscherpt worden door de eerstgenoemde factoren. Deze 
stemmingen leiden tot aanvallen op de marxistische beginselen (o.a. de crisis- en 
verarmingstheorie). Met het periodiek optreden van deze aanvallen is de ar bei· 
dersbeweging vertrouwd geraakt. Het gevaar schuilt alleen in het samenvallen 
met de beide eerste factoren. Nu gaat het er immers om de uit de eerste factoren 
voortvloeiende. taken te volbrengen zonder in de armen te vallen van. het uit de 
laatste factor voortvloeiende rechts opportunisme. 

Vanuit deze drie gezichtspunten willen we de in het genoemde artikel aan de 
ordè gestelde vraagstukken, na er wat orde in gebracht te hebben, nader bezien. 

2. De draagwijdte van de revolutionaire theorie 

Wat is theorie? Gestolde praktijk van miljoenen. Opgehoopte en veralgemeende 
ervaring. De theorie komt uit de ervaring voort, maar is daarom nog niet het
zelfde. De gedachte onderscheidt zich fundamenteel van dat, waarover gedacht 



wordt. HiE!ruit vloeit de mogelijk,heid van een kloof tussen theorie en praktijk 
en zelfs van een tegenspraak voort. Dit geldt ook voor het revolutionaire denken. 
Aanvankelijk gericht tegen in sleur, traditie en gewoonte verankerde onderwor~ 
penheid. kan het revolutionaire 'denken zelf ook weer een versteende formule 
worden en dus een sleur. Dit is geen reden om de theorie overboord te zetten 
of de draagwijdte ervan in te perken, maar integendeel om de revolutionaire 
geest weer aan te wakkeren en de eenheid van de theorie en praktijk te herstellen. 
Deze eenheid wordt voortdurend bedreigd door de zich steeds versnellende 
stroom van het politieke gebeuren, die om vernieuwing vraagt, enerzijds, en de 
neiging, een heel menselijke overigens, bij de dragers van de theorie in te dutten 
en zelfgenoegzaam te worden. 

Keren we na deze waarheden als koeien terug tot het genoemde artikel. Hierin 
staat "het marxisme is geen recept dat in zichzelf voldoende is om bepaalde 
problemen op te lossen. Op deze wijze toegepast, komt men tot vreemde en 
onvruchtbare opvattingen, waarvan op het ogenblik die van Stalin over de onver
mijdelijke verscherping 'Van de klasse tegenstellingen, ook onder het socialisme, 
de bekendste is:' Dit lijkt mij echter een naïeve wijze om de theoretische activiteit 
van StaJin te beoordelen. De hier bedoelde en in 1937 ontwikkelde theorie 
hanteerde het marxisme allerminst als een recept en kon dit ook moeilijk doen, 
daar het ging om wegen, die nog niet begaan waren. We hebben hier eerder te 
doen met een verkeerde beoordeling van. de situatie, misschien onder invloed van 
bepaalde persoonlijke eigenschappen, dan met dogmatiek. Want over de klassen
strijd in dit· stadium van de socialistische ontwikkeling bestond nog geen theorie. 

Zeker dienen we het verleden critisch te onderzoeken en zonder aanzien des 
persoons, maar de nonchalante, abstracte en a-historische wijze waarop dit hier 
gebeurt heeft met het marxis~e weinig uitstaande. Was dit wel gedaan dan was 
een andere ol!lstreden stelling gekozen bijv. aangaande de mogelijkheid een 
wereldoorlog te voorkomen. Dit is in ons land en voor onze strijd een veel 
actueler thema. 

Het tweede punt, dat S. P. aan de orde stelt is de draagwijdte van het marxisme 
met de bedoeling cultuur en wetenschap aan de "greep" van het marxisme te 
Qntrukken. Ondersteunt de door Gramsci gedane uitspraak haar opvatting? Het 
!Verband waarin de geciteerde uitspraak is gedaan, is mij niet bekend. Dit he~ 
moeilijkt een juiste uitleg van de bedoelde passage. Ik meen echter, dat het hier 
op neer komt: de kennis van de dialectiek ontslaat ons niet van de noodzaak de 
concrete feiten te onderzoeken. Om de woorden van Mehring te gebruiken -
liever feiten zonder dialectiek, dan dialectiek zonder feiten. UH het dialectische 
beginsel velgen niet zonder meer bepaalde conclusies of opvattingen ten aanzien 
van een of ander probleem. De dialectiek brengt uit zichzelf geen inhouden voort. 
De algemeenste bewegingswetten, die schuil gaan achter en ten grondslag liggen 
aan de veelheid van het gebeuren maken samen de objectieve dialectiek uit. De 
weerklank van deze objectieve dialectiek in ons denken leidt tot het ontstaan 
van de dialectiek als theorie, die op zijn beurt richtinggevend kan zijn bij het 
onderzoeken van nieuwe feitelijkheden. 

Alle verschijnselen in de wereld om ons heen maken deel uit 'Van een alom~ 
tegenwoordige en allesomvattende dialectiek. Doordat S. P. de onderscheiding 
van subjectieve en objectieve dialectiek uit het oog verliest, komt zij tot een 
inperking van de draagwijdte van de revolutionaire theorie. Maar dit kan Gramsci 
nooit bedoeld hebben. Wat anders is natuurlijk, dat de klassenstrijd, die in een 
bepaalde periode van· de geschiedenis de voornaamste, maar ook dan niet de 
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enige uitingsvorm van de sociale dialectiek is, niet op alle verschijnselen van 
maatschappelijke en meer persoonlijke aard in even sterke mate zijn sternpel 
drukt. In een vorig artikel ben ik hierop ingegaan in verband met het voortleven 
van kunst, die in oudere fazen van de maatschappelijk ontwikkeling ontstaan is. 

Bovendien houdt de schrijfster er geen rekening mee, dat dit stempel van het 
klassenkarakter niet in alle stadia van de sociale ontwikkeling even zwaar drukt. 
In een stagnerende maatschappij of door een verflauwing van de klassenstrijd 
om welke redenen ook kunnen bepaalde sectoren van het culturele en vooral 
van het wetenschappelijke leven tijdelijk en tot op zekere hoogte een eigen leven 
leiden. Daarvoor wordt dit verband tussen cultuur en. politiek in revolutionaire 
situaties dan ook zo direct en drukt het stempel van de klassenstrijd tot op de 
meest vergeestelijkte verschijnselen zo zwaar, dat we van sociale kortsluiting 
zouden kunnen spreken. Dit wil zeggen, dat de juistheid van de stellingname van 
Zjdanow, om maar een voorbeeld te noemen, van plaats en tijd afhangt en niet 
zonder meer ju~st of onjuist genoemd kan worden. Juist dit concrete onder~ 
zoek van onze concrete situatie missen we in het genoemde artikel. 

3. De inhoud van onze cultuur 

"De verhouding van mens tot mens en de verhouding van de mens tot het 
heelal of de mensheid en niet de klasseverhoudingen zijn bepalend voor de hoogte 
en rijkdom van een gegeven cultuur" schrijft S. P. Bij deze theoretische constructie 
wrijft men zich toch even de ogen uit. Het gaat om "de volledige mens". Maar 
wie zou dit willen bestrijden? Zijn het echter niet juist de klassenverhoudingen, 
die het menselijke verminken? Kan onder kapitalistische verhoudingen van "vol~ 
ledige mensen" gesproken worden? Is het niet juist de geestèlijke verminking 
voortvloeiend uit de verzakelijking van de menselijke verhoudingen, uit de ver~ 
vreemding van de mens ten opzichte van zichzelf en van zijn diepste wezen, d.w.z. 
uit het uitbuitingskarakter van deze maatschappij. waartegen wij strijden? De 
hoogte van de cultuur wordt dus wel degelijk diepgaand beïnvloed door de 
klassenverhoudingen. De hoogte van een cultuur kunnen we vaststellen door 
humanistische maatstaven aan te leggen, maar de factoren, die deze hoogte he~ 
palen zijn van sociale aard. Wat hier als tegenstelling geconstrueerd wordt is 
in feite een dialectisch verband. Dialectrisch daarom, omdat inderdaad de. voort~ 
schrijdende maatschappelijke ontwikkeling niet op evenredige wijze leidt tot een 
stijging van het culturele niveau. 

Als we lezèn, dat de grotere schoonheid van de kunst in de middeleeuwen 
vergeleken met die van het kapitalisme vele historici en ook de marxisten voor 
een dilemma stelt, dan geldt dit zeker niet voor hen, die gewoon zijn een onder~ 
scheid te maken tussen een rechtlijnige en een dialectische ontwikkeling. En tot 
hen behoorde in de eerste plaats Marx. Juist door van de economische ontwik~ 
keling en de klassenverhoudingen uit te gaan lost zich dit dilemma op. 

Dan leren we zien, zoals ook de schrijfster terecht vaststelt, dat een cul~ 

tuur op een bepaald tijdstip uit meerdere lagen is opgebouwd, die door ver~ 
schillende groepen of klassen worden voortgebracht en gedragen. Het is zeker 
waar, dat de schatten van de volkskunst vooral stammen uit de periode vóór 
het kapitalisme. Tijdens het feodalisme bleven onder het volk nog sterke ge~ 
meenschapsbindingen bestaan en deze werkten stimulerend op de artistieke 
creativiteit en beleving. Concreet betekent dit voor ons, dat het culturele erfdeel 
een gecompliceerd karakter heeft en zeker niet in zijn geheel overgenomen en 
verwerkt kan .worden. Vooral in de periode van stagnatie van het nederlandse 
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kapitalisme en gruwelijke koloniale praktijken en daarna hebben zich tradities 
gevestigd, die meer bestrijding dan 01verneming verdienen. 

Als ik het goed begrijp dan maakt S. P. front tegen een overwegend intellec~ 
tuele waardering van de cultuur en komt op voor het aanleggen van morele 
maatstaven. Interessant is de poging om onze oudste wijsgerige tradities uit de 
late middeleeuwen te mobiliseren tegen het 17 e eeuwse rationalisme. "De liefde 
van mens tot mens, in de mystiek van de middeleeuwen, was bijv. een rijkere 
bron van cultuur dan de vervreemding van de mens in de begintijd van het 
industrialisme." Zij noemt de humanistische mystiek van Ruusbroec en anderen. 
Ongetwijfeld verdient deze stroming meer aandacht, echter niet in de eerste plaats 
Ruusbroec. Maar moet niet zowel ten aanzien van de mystiek als van het 
rationalisme het beschouwende karakter voorop gesteld te worden? En moet het 
verklaren (verstand) en beleven (gevoel) niet zijn pendant vinden in het ver~ 
anderen (handelen)? Als we het dan toch willen zoeken in het verleden dan 
dienen we eens aandacht te besteden aan het christelijk stoïcisme van Coornhert 
en van Johan de Wit een eeuw later. Van hem stamt een uitspraak, die ik tegen~ 
over die van Geert Groote zou willen plaatsen: "lek hebbe geduyrende de storm 
naar mijn kranck vermogen allmede helpen uytkycken ende self in 't alderhartste 
van 't weder . . . boven gestaen" ( 1665) . V oor een nadere bepaling van de 
mystiek vroeger en nu verwijs ik naar de desbetreffende opmerkingen in "Herfsttij 
van het liberalisme" (Pol. en Cult. aug. 1956, blz. 484). 

Wat de historische kant van de zaak betreft ben ik het er volkomen mee eens, 
dat het opzien naar de 17 e eeuw ons vooral niet mag beletten verder in het 
verleden terug te gaan, waar we niet alleen de bouwstenen kunnen vinden, 
waaruit de cultuur in de Gouden Eeuw is opgetrokken, maar ook vele waarde~ 
volle stenen, die toen al geen plaats meer konden vinden. Busken Huet doet 
trouwens in "Het Land van Rembrandt" niet anders. 

Wat de theoretische kant aangaat, meen ik toch, dat we hier van de weg 
afraken. Het accentueren van "de liefde van mens tot mens", en het "on voor~ 
waardelijk respect vnnr de mens" brengt ons dicht in de buurt van de naar mijn 
mening terecht door Marx onvoorwa:otrdeliik bestreden ·Feuerbach met zijn alqe~ 
mene mensenliefde. Wat hebben we aan deze algemene stellingen? Wat hier 
ontbreekt, dat is de strijdgeest. Gorki zegt in "De kleinburger en de revo~ 
lutie": "De kleinburgers willen tot iedere prijs met iedereen in vrede leven ... 
en zijn er ten alle tijde op uit het evenwicht van hun ziel te bewaren, dat zij geluk 
noemen." Het is onze eerste plicht de mensen op te voeden in een geest van 
onverzoenlijkheid en standvastigheid tegenover het imperialisme. 

Betekent dit nu, dat een bezinning op de morele aspecten van de klassenstrijd 
overbodtg is? Allerminst. Hierbij dient echter vooropgesteld te worden, dat ook 
hier alleen een concreet onderzoek van de concrete situatie een antwoQrd kan 
geven op de vraag welke strijdvormen nodig en doeltreffend zullen zijn. Toch 
laat zich in dit verband wel een algemene opmerking maken: het middel moet 
doeltreffend zijn. Anders gezegd het middel moet ons nader brengen tot het 
algemene grote doel: het socialisme. De uit de kapitalistische wereld stammende 
stelling, dat het doel de middelen heiligt, d.w.z. dat alle middelen geoorloofd 
zijn om het doel te bereiken, moet door ons noodzakelijk verworpen worden. Het 
te hanteren middel is niet van het te bereiken doel los te maken. De middelen, 

·waarvan we ons bedienen, bepalen reeds bij voorbaat het resultaat, d.w.z. het 
doel dat bereikt wordt. Dit om de eenvoudige reden, dat de middelen, waarvan 
de revolutionairen zich bedienen henzelf niet onberoerd laten. Mensonterende 
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middelen leiden tot demoralisatie van de mensen, die deze middelan hanteren en 
dit brengt het socialistische doel, dat een hoog moreel peil veronderstelt niet 
nader. De ontstellende feiten, waaraan men zich in enige socialistische landen 
heeft schuldig gemaakt, kunnen misschien wel historisch verklaard, maar moeten 
niettemin onvoorwaarclelijk veróordeeld en afgewezen te worden juist op grond 
van het marxisme~leninisme, juist terwille van het onverzoenlijke bestrijden en 
isoleren van de contra~revolutie. 

4. Nationale tradities 

Na de cultuur in het algemeen komt nu de nederlandse cultuur aan de beurt. 
In het bewuste artikel wordt gezegd, dat "de vernederlandsing van de partij, 
wat haar propaganda aangaat" in de eerste plaats afhangt van het onderkennen 
van de bijzondere kenmerken van de kapitalistische beschaving in ons land. Maar 
dit is pertinent onjuist.- De politiek •van de communistische partij wordt primair 
bepaald door de algemene kenmerken van het wereldimperialisme en secundair, 
vooral wat de uitvoering van deze politiek betreft, door specifiek nederlandse 
factoren. Waarschijnlijk wordt echter bedoeld de noodzaak negatieve of dode 
van positieve en levende tradities te onderscheiden en op de laatste voort te 
bouwen. 

Twee aspecten van dit belangrijke vraagstuk verdienen nadere belichting. 
In de eerste plaats de opmerking "mits wij hen niet afschrikken met frazen 

over kosmopolitisme, socialistisch realisme en andere artistieke en filosofische 
ideeëu, die met onze eigen culturele tradities niets te maken hebben, en die de 
indruk wekken dat wij een Russisch en niet een Nederlands maatschappelijk 
bestel nastreven". Het is overigens meer een uitval dan een gefundeerde mening. 
Bepalen we ons vooreerst tot het begrip "kosmopolitisme", waarmee we onder 
meer dode, lege vormen aanduiden van buitenlandse oorsprong, die klakkeloos 
overgenomen worden. 

Is er inderdaad geen enkel politiek of cultureel verschijnsel aan te wijzen, dat 
onder dit begrip valt en derhalve bestreden dient te worden? Hing de ontwikke~ 
ling van onze cultuur in de 17 e eeuw niet af van de strijd tegen het dode Romeinse 
classicisme? Schuilt de grootheid van Bredero juist niet daarin, dat hij zich 
van dit classicisme vrij wist te houden? Ging later de strijd niet tegen een ver~ 
stard Frans classicisme, de cultuur van een stervend absolutisme? En is de vorm 
van het kosmopolitisme in onze eeuw: het amerikanisme, dan alleen maar een 
denkbeeldig gevaar? Zekèr, een ondoordacht gebruik van de term kosmopoli~ 
tisme of amerikanisme zo"u de ontwikkeling van onze cultuur kunnen remmen, 
doordat 'Vruchtbare verschijnselen met dit etiket beplakt buitengesloten worden. 
Maar een mogelijk misbruik mag ons niet verhinderen toch voor een juist gebruik 
van dit begrip op te komen. 

Kosmopolitisme heeft niets uitstaande met de uitwisseling van levende 
cultuuruitingen tussen de landen in de gehele wereld. Ging de strijd in 
de Gouden Eeuw tegen het classicisme, tegelijk bestaat de grootheid van de 
cultuur in die tijd juist in het feit, dat grote geesten uit alle landen hierheen trok~ 
ken, dat Hollanders over alle wereldzeeën zwierven en alle mogelijke invloeden 
in zich op namen, zodat deze cultuur een synthese vormde van al het waardevolle 
uit de gehele wereld. Internationaler kan men zich geen cultuur denken dan die 
van de Gouden Eeuw, maar tegelijk geen die meer het merkteken van onze volks~ 
aard droeg. . 

Ook nu willen wij alle vooruitstrevende, le'Vende gedachten en gevoelens waar 
ter wereld in ons opnemen en verwerken op onze wijze. Wij voelen ons de erf~ 
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genamen van de beste tradities van Ck Franse en de Russische revoluties, wij 
laten ons leiden door de gedachten van MB.tx en Lenin. En dit te meet, waar 
het achterblijven van ons land op bepaalde gebieden door het confronteren van 
de situatie en het niveau in ons land met die in andere landeri en wer~ddelen 
ingehaald kan worden. Busken Huet, wiens enige gebrek een te vurige liefde voor 
onze nationale letteren genoemd wordt, placht de roede niet te sparen en liet 
kunstlievend Nederland kennis nemen van vele belangrijke schrijvers in andere 
landen van Europa, Rusland niet uitgezonderd, om zo te werken aan de verhoging 
van het peil van de letterkunde in ons land. Niemand, die het wel met ons volk 
meent, kan volstaan met het vleien van onze nationale eigenaardigheden, die 
niet zelden ondeugden zijn. Daarom is de term .,vernederlandsen" ook zo he~ 
denkelijk. Hoe heeft Multatuli de lamlendigheid van de wawelaars en droog~ 
stoppels, van de slijmerings en pennewips gegeseld. Ook dat is een kant van 
Nederland! 

Hiermee komen we tot het tweede aspect van de zaak. Wat verstaan we 
onder .,aanknopen bij de nationale tradities"? Steldèn de dragers van de bonte 
cultuur uit de 17 e eeuw, waarvan de elementen van heinde en ver bijeengegaard 
werden en toch zo typisch Nederlands, zich bewust ten doel .,nationaal" te 
willen zijn? Zeker zij geloofden in ons volk, in zijn kimnen, in de kwaliteiten 
van de Nederlandse taal en dit maakte hen fier en zelfbewust, maar van een 
opzettelijk aanknopen bij nationale tradities of een bewust Nederlands willen 
doen was geen sprake. 

En in onze tijd? Nemen we een architect, die nu werkt met glas, staal en beton. 
Wat is voor hem de zin van de leus .,aanknopen bij de· nationale tradities"? Kan 
hij iets beginnen met de trapgeveltjes uit de Hollandse renaissance? Natuurlijk 
niet, maar wel met het algemeen geldende beginsel. dat aan deze trapgeveltjes 
ten grondslag lag: uitgaande van de beschikbare materialen en de eisen, die het 
gebruik van het gebouw stelt, zoeken naar een synthese van doelmatigheid en 
schoonheid. Gevoel voor maat en verhoudingen kunnen we er van leren, maar 
niet de concrete vormen voor het bouwen nu, d.w.z. de bouwstijl. Het verleden 
levert ons weinig of geen aanwijzingen voor een nationale vormgeving van onze 
moderne cultuur. Daar echter, waar plaats, tijd en omstandigh~den niet uit het 
oog worden verloren, daar zal het nageslacht later spreken van een typisch 
nationale cultuur. 

5. De HollandSe marxistische school 

Speciaal gevaarlijk wordt het te spreken van .. aanknopen bij de nationale 
tradities" waar deze funest werken door de specifieke uit economische achterlijk
heid en intellectuele geborneerdheid en geïsoleerdh.eid voortvloeiende omstandig~ 
heden, waaronder deze tradities zijn ontstaan. Nemen we als voorbeeld het .. Hol~ 
landse marxisme". Noch voor de tekorten noch voor de verdiensten mogen wij 
de ogen sluiten. V oor de tekorten irlet, omdat zij doorwerken in het heden en 
nog steeds bestrijding verdienen, voor de verdiensten niet terwille van de histo~ 
rische rechtvaardigheid, maar ook omdat zij ons duidelijk kunnen maken, dat de 
ontwikkeling en de verdediging van de revolutionaire gedachte niet het werk van 
een enkeling was en is en vorm krijgt in en door de internationale discussie. Ook 
ons land heeft een bijdrage geleverd tot het internationale marxisme. 

Het volledig wegwerpen van de Hollandse marxisten als politici en het maken 
van een scherpe scheiding tussen hun artistieke en politiêke aCtiviteit, zoals bij 
ons niet ongebruikelijk is, houdt verband met de opvatting, dat iemand of voor 
honderd procent marxist is of helemaal niet. Maar zou het niet zo zijn, dat wij 
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het allen in meerdere of mindere mate zijn en op het ene moment meer dan op 
het andere? In Duitsland worden door marxisten studies vol liefde en respect 
gewijd aan Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Franz Mehring, in Frankrijk aan 
Jules Guesde, Paul Lafargue, Jean Jaurès, in Italië aan Antonio Gramsci, Antonio 
Labriola, in de Sowjet-Unie aan Plechanow en anderen. Volliefdz en waardering 
om hun moedig hooghouden van het marxistische vaandel, al was het maar in een 
bepaalde periode van hun leven, maar tegelijk zonder ook maar op enigerlei wijze 
hun tekortschieten te verdoezelen. Dit tekortschieten natuurlijk gemeten aan de 
historische omstandigheden, waaronder deze revolutionairen streden en niet gezien 
vanuit onze tijd. De Hollandse marxisten voor de eerste wereldoorlog of zelfs 
Domela Nieuwenhuis in de vorige eeuw verwijten, dat zij geen leninisten waren 
of geen leninistische partij opbouwden, is natuurlijk een onzinnigheid. 

De verdienste van de Hollandse marxisten bestaat in de eerste plaats in het 
propageren van de marxistische gedachte in de periode van een sterk veld
winnend opportunisme. Denken we slechts aan de voortreffelijke heldere en 
strijdbare popularisaties van het marxisme door Herman Gorter. In de tweede 
plaats in bijdragen tot een marxistische geschiedschrijving zoals van J. Saks en 
H. Roland Holst. In de derde plaats in het deelnemen aan de internationale 
dicussie over principiële vraagstukken en in originele bijdragen tot de theorie, 
waarvoor met name Lenin zijn waardering hedt uitgesproken. Zo waardeerde 
Lenin Gorter's brochure over het imperialisme als "voortreffelijk" en Pannekoek's 
opvatting over de sociale wortels van het opportunisme als "volkomen juist". Bij 
ons voert een negatieve en a-historische zienswijze de boventoon. Als de Hol
landse marxisten naast de Poolse echter tijdens de eerste wereldoorlog volkomen 
.tekortschieten bij het uitwerken van het nationale vraagstuk dan volstaat Lenin 
.niet met hun onjuiste opvattingen te bestrijden, maar probeert hun falen te ver
klaren uit de specifieke Hollandse verhoudingen. 

Wat de negatieve tradities van de Hollandse marxisten betreft en vooral hun 
volledig overstag gaan na de eerste wereldoorlog, hieraan is reeds veel aandacht 
besteed' en voor een gezonde ontwikkeling van onze partij blijft dit noodzakelijk 
en juist. Lenin heeft deze kritiek in de "Linkse stroming" op onovertroffen wijze 
:samengevat. 

6. Arbeiders en intellectuelen 

Van bijzonder belang. is ook de ontleding van de negatieve tradities van het 
Hollandse marxisme in verband met een ander probleem nl. de verhouding tussen 
-arbeidersbeweging en intellectuelen. Het gaat erom de onmiskenbare kloof tussen 
intellectuelen en revolutionaire arbeidersbeweging te overbruggen op basis van 
·onze revolutionaire beginselen. Sonja Prins formuleert het probleem echter als 
volgt: "In de praktijk ligt het vraagstuk van het eigen karakter van de Neder
landse partij, het doorbreken van het sektarisme, in de eerste plaats voor ons als 
~en cultureel vraagstuk, het vraagstuk van de. intellectuelen." 

Het hier aangestipte probleem is echter niet primair van culturele aard, maar 
van politieke. Uiteraard vormt het culturele van dit politieke vraagstuk een 
belangrijk aspect. Omgekeerd dient ook vastgesteld te worden, dat de cultuur 
.allen aangaat, al hebben de intellectuelen er meer direct mee te maken. 

De oorzaken van de gesignaleerde kloof liggen niet in de eerste plaats op het 
terrein van de tactische fouten, maar meer op dat van de objectieve en historische 
:factoren. In het genoemde opstel "Herfsttij van het liberalisme" heb ik geprobeerd 
~en begin te maken met een historische analyse van dit probleem. Wat wordt 
bedoeld met de intellectuelen overtuigen van het "ondogmatische" karakter van 
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onze partij? Als het betekent: tonen door onze strijd voor de belangen 
van alle werkers met hoofd en hand en door onze actieve scheppende deelname 
aan onze cultuur op basis van onze revolutionaire beginselen, dat onze partij een 
onmiskenbare kracht is in het leven van ons volk, zeker! Maar als het moet 
betekenen toegeven aan de afkeer van discipline en organisatorische binding, 
toegeven aan alle ideologische vooroordelen van het kleinburgeraom, dan zeg ik 
nee. Zeker mag de draagwijdte van het leninisme niet beperkt worden tot politieke 
en economische vraagstukken. Strijd te voeren ook op theoretisch en cultureel 
terrein is een kwestie van zijn of niet zijn van de revolutionaire gedachte. 

GERHARMSEN 
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Boekbespreking 

D.e Indonesische maatschappij in wording 

Het ,.Institute of Pacific Relations" (Instituut voor het bestuderen van de 
verhoudingen in de landen om de Stille Oceaan) met hoofdzetel in New York 
had prof. W ertheim gevraagd een rapport te schrijven voor zijn 11 e Congres in 
Lucknow (India). Naar aanleiding daarvan heeft het Instituut voorgesteld, de 
studie uit te breiden tot een meer omvattend geheel, waarvan dit boek (360 blz.) 
het resultaat is.* 

De schrijver zegt in zijn voorwoord, dat hij vooral aandacht heeft geschonken 
aan een aantal sociale processen, die tot nu toe in de literatuur werden verwaar~ 
loosd. Behalve aan de economische ontwikkeling, waarover reeds veel is ge~ 
schreven, heeft de schrijver aandacht besteed aan veranderingen in de klassen~ 
structuur, de wijzigingen in de verschuiving van dorps~ naar stadsontwikkeling, 
de modernisering van de Islam, en dergelijke. Hij heeft daarbij getracht te ver~ 
mijden, de cultuurrelaties statisch op te vatten, maar deze in verbinding te zien 
met de technische grondslagen van de maatschappij. Daarbij zijn juist de Aziati~ 
sche maatschappijvormen en de sociale verhoudingen zo ingewikkeld in hun 
onderlinge betrekkingen, dat zij niet begrepen kunnen worden vanuit één enkel 
gezichtspunt. Het is nodig de menselijke ontwikkeling te beschouwen als een 
dynamische eenheid, als een voortdurende wisselwerking van herhaling en ver~ ~ 
nieuwing, waarbij de herhaling steeds in een nieuw kleed verschijnt en het nieuwe f 
steeds past in de herhaling 'Van een bepaald schema. 

De schrijver tracht de aandacht te richten op essentiële grondslagen, meer dan 
op uiterlijke verschijnselen. Als essentiëel worden dan beschouwd tegenstellingen 
tussen sociale groepen, ontevredenheid van de boeren, honger, slavernij, klassen~ 
strijd, zoals die beslissend zijn voor een toekomstige ontwikkeling. Doel is een 
juistere greep te krijgen op de werkelijkheid, waardoor de buitenlandse waar~ 
nemers beter zullen begrijpen waarom veel Indonesiërs weerstand bieden tegen 
vreemde invloeden als technische hulp, economische investeringen of politieke 
raadgevingen, zoals deze gebruikelijk zijn. 

De schrijver wil zijn onderwerp benaderen met sympatieke en warme belang~ 
stelling voor de bijzondere wijze waarop de Indonesiërs reageren op de vraag~ 
stukken, die de nieuwe tijd stelt, bij het zoeken naar een oplossing voor algemeen 
menselijke problemen. 

* 
In elf hoofdstukken worden de belangrijkste problemen systematisch behandeld. 

Behalve voor de inleidende hoofdstukken is daarbij elk hoofdstuk zoveel 
mogelijk ondel'verdeeld in vier secties, die resp. behandelen: de periode vóór de 
rechtstreekse invloed van het West en; die van de westerse beïnvloeding, voor~ 
namelijk in de 19e eeuw; de periode tot aan de Japanse bezetting en de ontwik~ 
keling in en na de tweede wereldoorlog. Door deze systematische behandeling 
is het boek ook bruikbaar om daarin bijzonderheden over bepaalde periodes na 
te slaan. De daarmee gepaard gaande herhalingen in telkens nieuwe vormen ver~ 
helderen en verdiepen het algemene beeld en maken het boek zeer leesbaar, ook 
voor hen, die zich met deze vraagstukken nog niet diepgaand hebben bezig 
gehouden. 

Een nadeel is, dat door de indeling naar onderwerpen de algemene geschied~ 
kundige lijn minder duidelijk naar voren komt. 
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Hoofdstuk 4 geeft een kort overzicht van de politieke ontwikkeling van 
Indonesië tot op de huidige dag, dat aan dit bezwaar tegemoet komt, en dit 
hoofdstuk wordt direct gevolgd door een beschouwing over de economische 
ontwikkeling in hoofdstuk 5, dat m.i. tot het beste behoort, in dit wel zeer bijzon~ 
dere boek, en dat met vrucht als grondslag kan worden genomen bij het leZ'en 
van de overige hoofdstukken; waarvan de onderwerpen met de economische 
ontwikkeling nauw samenhangen, maar die elk voor zich in soms ingewikkelde 
wisselwerkingen een eigen karakter hebben. 

Hoofdstuk 6 tracht dan de samenhang te zien in verband met wat de schr. 
noemt het ,.status systeem". Dit behandelt de verhouding van verschillende be~ 
volkingsgroepen en de invloed daarop door de koloniale overheersing, de 
Japanse bezetting en de nationale bevrijding. Hier speelt m.i. de neiging tot 
systematiseren de schr. parten, die hem ertoe verleidt te grote waarde te hechten 
aan ,.ras" en ,.kleur'', zodat hij op blz. 136 zelfs verklaart: ,.Zo werd in een groot 
deel van de wereld de kleurlijn ( colour line) de hoeksteen van de ko1loniale 
structuur". Ook al legt de schr. op andere factoren eveneens grote nadruk, dan 
ligt er toch een gevaar in, zich door een eigen schema te laten m~eslepen, dat 
tot misverstand en onwillekeurige steun aan bedenkelijke rassentheorieën zou 
kunnen leiden. Toch is dit hoofdstuk in zijn algemeen verband zeer interessant, 
in het bijzonder ook het gedeelte dat over de invloed der Japanse bezetting 
handelt, een periode die de schr. in een Japans concentratiekamp heeft mee~ 
gemaakt en waarvan hij een studie maakte, die nieuw licht op deze periode werpt. 

Het zou ons te ver voeren de hoofdstukken op de voet te volgen, maar de 
behandelde onderwerpen alleen nodigen reeds tot lezen en zullen de lezer niet 
teleurstellen. 

Over de ,.ontwikkeling der steden" vindt men~ veel concrete gegevens, waarbij 
de schrijver er nooit naar streeft koloniale toestanden te verdoezelen of te ver~ 
fraaien. Het hoofdstuk over ,.religieuze hervormingen" zal ongetwijfeld tot 
discussies aanleiding kunnen geven, maar dan in die zin, dat het gebodene uiterst 
stimulerend werkt en over een rijk materiaal beschikt, dat aan een discussie een 
soliede basis en een hoog peil zou kunnen verzekeren. De sociale ongergronden 
van de wijzigingen in de betekenis en de ontwikkeling van godsdienstige invloe~ 
den worden steeds tot uitgangspunt gekozen. Interessant is daarbij o.a. ook hoe 
de schr. de rol van de godsdienst behandelt in de tegenstellingen tussen de arme 
boeren en de nationale bourgeoisie in de st,eden. Onder deze burgerlijke nationale 
elementen zijn er velen, die, als niet in het dorp wonend grondbezitter, of als 
schuldeiser belangen in het dorp hebben, die in conflict komen met de belangen 
van de arme boeren. Deze voelen zich uitgebuit door de r~egerende klas8e in de 
steden en vinden steun bij conservatieve godsdieu..tleraren, die een terug naar de 
eenvoud en de oude tradities prediken. Dit speelt in de kaart van de ,.Daroel 
Islam"~beweging, die een reactionaire strekking heeft en daarom door buiten~ 
landse koloniale kringen wordt gesteund. In deze beweging ligt echter ook een 
kiem voor een strij4 voor landverdeling. Deze strijd zal vroeg of laat de ontwik~ 
keling beheersen en de schr. ziet de mogelijkheid, dat dit ertoe zal leidim dat 
verschillende groepen onder islamitische vlag tegenover elkaar zouden komen te 
staan. Hij meent echter aan het slot van dit hoofdstuk, dat het waarschijnlijker 
is, dat de Moslimboeren en de arbeiders zich in de strijd steeds meer bewust 
zullen worden van de banden, die hen binden met de leden van hun eigen klasse, 
ook al hebben deze gebroken met de Islam, of al behoren zij tot andere gods~ 
dienstige groeperingen. 

Het hoofdstuk over wijzigingen in de arbeidsverhoudingen brengt o.a. uit~ 
voerige statistieken over de levensstandaard kort voor de tweede wereldoorlog. 
Daaruit blijkt wel overduidelijk dat diegenen ongelijk hebben, die beweren dat, 
nu ja, in de tijden van de Max Havelaar de toestanden erg waren, maar dat 
Nederland daarin later verbetering zou hebben gebracht. Intussen zijn ook de 
levensverhoudingen na de revolutie nog verre van bevredigend, maar de strijd 
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schept thans een grondslag voor verbetering. 
De schr. ziet in de culturele ontwikkeling (hfdst. 10), ook na de revolutie nog 

geen vaste lijn naar een nationale volkscultuur. Er is invloed, vooral in de steden, 
van Westeuropese en zelfs van Amerikaanse cultuur, en pogingen daartegenover 
van teruggrijpen op oude cultuurelementen, zonder veel succes. Een grote drang 
naar kennis en onderwijs is een veelbelovend symptoom en daarbij is opvallend 
de rol rvan een nieuw type dorpsonderwijzers. Deze putten hun kennis uit schrif~ 
telijke cursussen en verkrijgen een belangrijke invloed op de dorpsjeugd en ook 
op het leven op het platteland in het algemeen. In 1952 werden meer dan 10 
miljoen bladzijden van dergelijke cursussen verdeeld en de schrijver meent, dat 
we hier te doen hebben met een bron van nieuwe leven~e krachten voor een 
culturele vernieuwing. 

In het laatste (elfde) hoofdstuk volgt een kort overzicht over het nationalisme 
in zijn ontwikkeling in de verschillende perioden. De nationalistische ideologie zal 
een drijvende kracht zijn in de verdere toekomst, die gekenmerkt zal moeten zijn 
door ingrijpende agrarische hervormingen en snelle industrialisatie. Als het W es~ 
ten niet bereid is Azië te helpen bij dit proces, hetgeen volgens schr. een wonder 
zou betekenen, zullen de onontwikkelde landen er de voorkeur aan geven dit 
alleen te doen, ook wanneer dit grote ontberingen zal meebrengen. 

In een naschrift wordt nog een aanvulling gegeven over de periode juli tot 
december 1955. 

De verkiezingen hebben aangetoond, dat de Islam nog een sterke invloed op 
de bevolking heeft, speciaal ook op het platteland, door bemiddeling van dorps~ 
hoofden en godsdienstleraren. Maar juist in de dorpen kregen ook de commu~ 
nisten veel stemmen. Geen partij zal onder de arme boeren blijvend aanhang 
vinden, die niet bereid is een radicale landbouwhervorming en landverdeling 
door te voeren. In de steden heeft de PNI veel aanhang, maar in enige grote 
steden van Centraal~ en Oost~Java hadden de communisten zelfs de meerderheid. 
In het algemeen is er geen haat tegen, of angst voor de communisten onder de 
bevolking en sympatie :voor de Sowjet~ Unie en Volksdemocratisch China, ook 
onder hen die op andere partijen stemden dan de KPI. De KPI volgt trouwens 
een politiek van aG:tieve samenwerking met andere nationalistische groeperingen. 
Indien westerse kapitalisten Indonesië als een gebied voor investeringen en eco~ 
nomische activiteit willen behouden, zullen zij zich moeten aanpassen aan de 
behoeften van de Indonesische maatschappij. Ook indien zij erin zouden slagen, 
de koloniale heerschappij over Nieuw~Guinea (Iri~) enige tijd te handhaven, 
zullen zij spoedig stuiten op ver~et 'Van de zijde der inheemse bevolking aldaar. 

De schr. eindigt zijn boek als socioloog, met een optimistische aanhaling: "De 
periode van storm en spanning, die Indonesië doormaakt, leidt tot sociale voor~ 
uitgang, ondanks politieke en economische moeilijkheden. Geen kracht op aarde 
kan de loop van de sociale ontwikkeling omkeren." 

* 
Het leek gewenst over dit boek een enigszins uitvoerige recensie op te nemen 

in P. en C., niet alleen om de schat van materiaal en kennis die dit werk bevat, 
maar ook wegens het karakter van deze publikatie. 

Schrijver en uitgever verdienen daarbij beiden onze aandacht. Een progressieve 
professor, die zijn studie niet baseert op de grondslag van het marxisme, maar 
niet bang is de werkelij.kheid onder ogen te zien, ook daar, waar deze aan de 
heersende machten een "mene tekel" aan de wandl schildert, is helaas geen alle~ 
daags verschijnsel. Dat een organisatie als het Instituut voor bestudering van de 
verhoudingen van de landen om de Stille Oceaan, die voornamelijk wordt ge~ 
dragen door kringen van het Amerikaanse monopoliekapitaal, deze "waarheden" 
helpt verbreiden, wijst op de ernst van de maatschappelijke ontwikkeling. De in 
feite heersende klasse heeft er wel belang bij, de grote massa een rad voor ogen 

44 

r 
I 
[ 

f 

i 
f 

l 



te draaien, maar dient zelf toch op de hoogte te zijn van de krachten die haar 
bedreigen. En dit juist nu, omdat deze krachten zo dreigend worden, dat zij de 
vraag opdringen, of een wijziging in de wereldpolitiek wellicht nodig zal zijn. · 
Een overeenkomstig probleem dus, dat aan de arbeidersklasse in een andere vorm 
eveneens wordt gesteld. 

Bij het kennisnemen van dit boek en van dergelijke boeken, waarvan er ook 
in de V er. Staten herhaaldelijk verschijnen, zullen we meer aandacht moeten be
steden dan tot nu toe veelal gebruikelijk was. In de eerste plaats zullen we ze 
goed moeten lezen, er waardevol materiaal uit moeten putten en ervan willen 
leren. In de tweede plaats zullen we met behulp van dergelijke boeken beter 
kunnen doordringen in lagen der bevolking, die tot nu toe voor ons uiterst moeilijk 
te bereiken waren, maar die toch vroeg of laat tot bondgenoten van de arbeiders
klasse moeten worden. In de derde plaats zullen wij in opbouwende zin pok· 
misch moeten optreden, indien ideologische verschillen tot verschillen in beoorde• 
ling en waardering van feitelijkheden aanleiding geven. En tenslotte zal het ook 
voor verheldering in onze eigen rijen gewenst zijn, verschillen die hun oorzaak 
vinden in de wens tegenstellingen te verdoezelen of feiten te verdraaien in het 
belang van de positie van onze vijanden, onbarmhartig bloot te leggen en de 
oorzaken van deze, al of niet bewuste, onwaarheden te ontmaskeren. 

Maar ook dit laatste mag ons niet verhinderen het bruikbare voor onze strijd 
op te sporen en voor eigen verheldering en het winnen van bondgenoten te 
gebruiken. · 

S. J. RUTGERS 

* W. F. Wertheim: Indonesian Society in Transition. Uitg. W. van Hoeve, 1956. 
Ing. !15.-. 

Dieptepsychologie 

F. en R. Künkel's boekje "Opvoeding tot persoonlijkheid"* is een inleiding tot 
de "individualpsychologie", gesticht door A. Adler. 

De pretenties van de individualpsychologie zijn ...- evenals die van de andere 
richtingen in de dieptepsychologie ...- niet gering. De individualpsychologie zou 
nl. niet alleen de weg aangeven tot het voorkomen of herstellen van de meeste 
nerveuze en sociale ontsporingen, maar ook allerlei moeilijkheden in de samen
leving zouden door haar in ruime mate begrepen en beïnvloed kunnen worden. 
Wat dit laatste betreft: we vinden hier de oude misvatting dat de moeilijkheden 
in de samenleving .in laatste instantie van psychische aard zouden zijn. 

De individualpsychologie behoort tot de dieptepsychologie, onderscheidt zich 
echter van Freud's psychoanalyse, doordat niet de sexualiteit, maar het streven 
naar macht als allesbeheersende onbewuste drijfveer wordt gezien. Het menselijk 
streven zou dan bepaald worden door een onbewuste drift. De lezer (es) gelieve 
hier echter niet uit af te leiden dat er in dit boekje niets dan onzin zou staan. 
R. Künkel geeft beschrijvingen van een aantal gevallen uit haar praktijk die zeer 
lezenswaard zijn. · -

R. 
* Ui tg. Wereldbibliotheek, 14e druk, f 2.40. 
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Partijdocument 

Handen af van Egypte! 

Verhindert een nieuwe wereldoorlog 

Commun,iqué over een zitting van, het Partijbestuur der CPN 

In een zitting van het Parijbestuur der CPN op vrijdag 23 november werd de 
toestand besproken, die is ontstaan door de agressie v:an Engeland, Frankrijk en 
Israël tegen Egypte, alsmede de dreiging van een grote oorlog, die hieruit 
voortkomt. 

Het valt te v,rezen dat deze agressie 'verder zal worden voortgezet en deel uit
maakt van een grootscheeps oorlogsplan der koloniale mogendheden, met steun van 
de Verenigde Staten, tegen de nationale bevrijdingsbeweging in Afrika en Azië. 

De aanval van Engeland, Frankrijk en Israël op Egypte is een koloniale oorlog 
in zijn meest brutale en wrede vorm, die ten doel heeft het verkrijgen van winsten 
uit de uitbuiting van honderden miljoenen mensen en het beroven van de volkeren 
en hun nieuwe staten van hun nationale rijkdommen, zoals olie, uranium en andere 
grondstoffen. 

Tot dusver hebben de regeringen van Engeland, Frankrijk en Israël geweigerd 
hun troepen van het Egyptische grondgebied terug te trekken. Daarom moet met 
een her,vatting van de vijandelijkheden rekening worden gehouden! 

Uit de ervaring van de koloniale oorlogen, zoals die van het Nederlandse impe
rialisme tegen Indonesië, is lJekend, dat de aanvallers vaak hun toevlucht nemen 
tot een wapenstilstand nadat ze hun eerste landing hebben verricht, om nieuwe 
troepen aan te voeren en daarna hun opmars voort te zetten. 

De regering van de Verenigde Staten vervult een dubbelzinnige rol in dit spel. 
Amerika doet zich enerzijds voor als vriend van de Arabische volkeren en tegen
stander van de Brits-Franse koloniale agressie. Doch terzelfdertijd houdt het vast 
aan het ontnemen aan Egypte van de souvereine rechten over het Suez-kanaal en 
aan de "internationalisatie" daarvan, bij voorkeur onder Amerikaanse leiding. 

Dit is het doel, dat de regering van de Verenigde Staten met het zgn. politieleger 
van de UNO nastreeft. Terwijl deze regering elke effectieve maatregel nalaat om 
de terugtocht van de Engels-Frans-Israëlische troepen af te dwingen, wenst het 
deze ofwel te vervangen, ofwel aan te vullen door een troepenmacht, die, evenals 
in Korea onder de UNO-vlag, het Egyptische volk zou moeten gaan onderwerpen. 

De meest effectieve maatregel tot het verdrijven van de agressors is het voor
nemen van de Egyptische regering om een beroep te doen op vrijwilligers uit 
andere landen. 

Het voortduren van de agressie zou betekenen, dat ook spoedig meerdere landen 
in Azië en Afrika hiervan het slachtoffer zouden worden, dat de oorlogshandelin
gen zich over grote gebieden zouden uitbreiden en naar Europa zouden overslaan. 

Een waarschuwing hiervoor zijn de gebeurtenissen in Hongarije. 
In de schoot van het Hongaarse volk was een strijd gaande over verbetering van 

het volksdemocratische regime, van de verhouding van Hongarije tot andere volks
democratische landen en tot de Sowjet-Unie, welke strijd met vreedzame middelen 
als een inwendige aangelegenheid rvan Hongarije werd gevoerd. 

Gelijktijdig echter met het begin van de koloniale agressie tegen Egypte meng
den imperialistische en fascistische kringen uit het buitenland zich hierin. Zij 
ondersteunden de resten van de Hongaarse reactionaire klassen en van de Horthy
fascisten bij een gewapende greep naar de macht en tevens bij het begin van een 
gewapende strUd tegen de in Hongarije volgens internationaal verdrag en op 
wettige wijze gelegerde contingenten van het Sowjet-leger. 

De reële betekenis van dit optreden is thans overduidelijk: het afleiden van de 
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aandacht van de koloniale agressie en het pogen om de Sowjet-Unie te verhinderen 
op te treden tegen deze agressie. 

Het is thans ook voor ieder, die niet de ogen wenst te sluiten voor de feiten en 
die in staat is door de propagandistische manoeuvres van de oorlogsbrandstichters 
heen te zien, volkomen duidelijk, dat de in verband met de Hongaarse gebeurte
nissen gevoerde pogromhetze tegen de communistische partijen geen ander doel 
heeft dan de enige konsekwente verdedigers van de vrede te verlammen en de 
massa tegen hen op te hitsen. 

Dit is steeds de methode geweest van alle aanstichters van oorlogen, vanaf 
Clemenceau en de Duitse keizer in 1914 tot Mussolini en Hitier aan de vooravond 
van de tweede wereldoorlog. 

Onze partij mag terecht trots zijn op de vastbesloten en strijdbare wijze, waarop 
zij bij de verdediging van "Felix Meritis" en de partij-instellingen in het gehele 
land tegen opgehitste lieden, die door bewuste terroristen en fascisten werden 
aangevoerd, is opgetreden. 

Bijzonder trots kunnen wij zijn op onze jeugd en het ANJV, die tot deze verdedi
ging een groot deel hebben bijgedragen. 

De betekenis van deze actie is niet alleen, dat onze partij eensgezind en vast
besloten haar bestaan en haar legaliteit heeft verdedigd. Zij toont ook aàn, dat 
onze partij, hoewel bereid en vast van plan haar politiek door geduldige overtui
ging met vreedzame propagandistische middelen onder de massa te brengen, niet
temin ten volle het vermogen bleek te bezitten tot revolutionaire afweer van elke 
aanslag op haar legaliteit. 

In deze dagen van spanning is de gezonde geest, die in onze partij bestaat, tot 
uiting gekomen. Evenwel hebben zich ook een reeks zwakke plekken geopenbaard 
door desertie van een klein aantal gemeenteraadsleden en enige andere leden. 
Hiertegen weegt het toetreden van nieuwe leden op. 

Terwijl de arbeiders, intellectuelen en andere leden van onze partij, over het 
geheel, standvastig en vastberàden tegen de vandalen optraden, hebben enkele, 
voordien met onze partij sympathiserenden, een verklaring van het echtpaar 
Romein en de renegaat J. van Santen c.s. mede-ondertekend, welke een bijdrage 
leverde tot het koor van de reactie inzake Hongarije. Als "tegenwicht" wordt de 
Brits-Franse agressie tegen Egypte afgekeurd. doch wordt de even naïeve als 
bedriegelijke voorstelling gewekt dat de Britse Labour-partij deze zou weten te 
verhinderen. 

In het Partijbestuur werd de hoop uitgesproken, dat deze sympathiserenden zich 
er alsnog rekenschap van zullen geven, dat hun houding objectief de oorlogs
aanstichters in de kaart speelt en dat zij zich in. het openbaar van de activiteit 
van de kring Romein-Van Santen c.s. zullen afwenden, die ook in het verleden 
stelselmatig van elke moeilijke situatie gebruik maakte om onze 'partij en de 
Sowjet-Unie in de rug aan te vallen. · 

Er is, naar de mening van het Partijbestuur, in de huidige situatie maar één 
middel om de Vl;'ede te verdedigen en dat is het terugslaan en het bestraffen van 
de Brits-Frans-Israëlische agressie. 

Hiertoe vormt zich in de wereld een ongekend breed en machtig front, waarin de 
volksmassa's van Egypte en andere Arabische landen en van Azië, verenigd staan 
met de landen van het socialistische wereldstelsel. 

In het kamp van de oorlogsbrandstichters en koloniale beulen bevinden zich de 
leidende groepen van de sociaal-democratie. 

De leiders van de Franse socialistische partij rondom Mollet ontmaskeren zich 
als openlijke oorlogsdrijvers en slachters van de voor hun vrijheid opkomende 
koloniale volken. 

De voornaamste leiders van de Britse Labour-partij verklaren zich in woorden 
tegen de agressie van hun regering, doch ondersteunen haar metterdaad en houden 
de Britse arbeiders, die ertegen in strijd willen komen, hiervan terug. 

In de Nederlandse PvdA hebben personages als Evert Vermeer op onbeschaamde 
wijze tot de atoomoorlog opgeroepen. De PvdA-leiders in het huidige nood-kabinet 
spelen een dubbelzinnige rol en ondersteunen de zijdelingse hulp van de katholieke 
en andere reactionaire ministers aan de Brits-Frans-Israëlische agressors. 

Het is de taak van de Communistische Partij het Nederlandse volk bewust te 
maken van de verschrikkelijke gevaren, die ons land borven het hoofd hangen bij 
een eventueel verder in beweging komen van de fascistische krar.hten in Europa, 
zoals dat in Hongarije is geschied. 
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De C.P.N. en haar dagblad "De Waarheid" valt de verantwoordelijke, uiterst 
moeilijke, doch eervolle taak toe het leugengordijn waarmee de oorlogsvoorberei
ders hun misdaden voor het volk willen verbergen, te verscheuren. Zij ontmaskeren 
de leugens over Hongarije en doorbreken de "samenzwering van het stilzwijgen 
over de gevaren in het Midden-Oosten, die door ae officiële instanties en hun pers 
is gesmeed. 

De Nederlandse arbeidersklasse en alle werkelijke voorstanders van de vrede 
moeten thans in actie worden gebracht om Egypte te ondersteunen tegen zijn 
agressors en elke openlijke of verkapte ondersteuning van de agressie vanuit 
Nederland te bestrijden. 

Het leven van de gehele Nederlandse bevolking, van onze kinderen en hun toe
komst staan op het spel. 

Reeds nu wordt het levenspeil van de Nederlandse werkers door de nieuwe 
spanningen aangetast, o.a. door de benzinebeperking, die onnodig is aangezien 
Nederland over voldoende voorraad voor lange tijd beschikt en slechts ten dele van 
aanvoer door het Suez-kanaal afhankelijk is. 

Geëist moet worden, dat een einde wordt gemaakt aan de levering van olie aan 
de agressoren en de uitvoer voor speculatie en winstbejag op de wereldmarkt. 

De snel toenemende duurte vereist loonsverhoging op korte termijn, waarvoor 
de arbeiders in de bedrijven zonder uitstel hun eisen aan de directies en de be
sturen van de Unie-bonden moeten stellen. 

De gewichtige en beslissende rol van onze partij en onze krant in deze tijd maakt 
een grote krachtsinspanning noodzakelijk. Nu zij de drukkerij van "De Waarheid" 
niet heeft kunnen vernielen, poogt de reactie door druk op adverteerders en lezers 
onze krant financieel het verschijnen onmogelijk te maken. 

De inzameling, die begonnen is, heeft nog onvoldoende opgeleverd om op langere 
termijn aan deze gluiperige aanval van de geldmachten het hoofd te bieden. In het 
Partijbestuur zijn maatregelen getroffen om deze inzameling op zo groot mogelijke 
schaal voort te zetten. 

Het bestaan van "De Waarheid" moet ten koste van alles worden verdedigd. 
Het Partijbestuur besloot, zich in een manifest tot de bevolking te wenden om 

haar voor te lichten over de gebeurtenissen van deze tijd en op te roepen tot daad
krachtige actie en eenheid, in de eerste plaats van de communistische en socia
listische arbeiders. 

De huidige spanning kan bezworen worden en plaats maken voor een nieuwe 
ontspanning op vastere grondslagen dan voorheen. De ontwikkeling naar een 
nieuwe grote oorlog, in het Oosten zowel als in het Westen, kan voorkomen wor
den. De krachtsverhoudingen, zoals die door het 18e congres van de CPN en het 
20ste congres van CPSU zijn gewaardeerd, zijn reëel en de krachten van de vrede 
nemen verder toe. 

Eensgezinde actie 'Van de vredelievende volkeren is in staat een catastrofe te 
verhinderen en de vrede te redden en te verstevigen. 
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drie belangrijke documenten 
over het achtste congres van de 
chinese communistische partij 
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17e jaargang no. 2 februari 1957 

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

HET ONDERPAND VAN DE OVERWINNING 

DE gebeurtenissen, die zich in de afgelopen tijd op het gebied van de 
internationale politiek hebben voltrokken, staan niet los van elkaar. 

Zij vormen een onderdeel van een groot opgezet plan om de krachten 
van het socialisme en de bevrijdingsbeweging van de koloniale volken 
terug te drijven. Zowel in Egypte als in Hongarije is dit reactionaire 
offensief afgeslagen. De solidariteit van de arbeiders en de door hen 
geleide staten, hun verbondenheid met de anti-imperialistische strijd in 
de koloniën en afhankelijke landen hebben de uitvoeTing van de eerste 
schakels van dit plan verhinderd. 

Doch de reactie heeft haar plannen niet opgegeven; zij zit niet stil en 
gaat voort met haar inspanningen. Ten aanzien van het Midden-Oosten 
is dit reeds aangetoond door het Eisenhowerplan, dat ten doel heeft de 
koloniale posities van het Westen (zij het met vervanging van de 
Engelse en Franse invloed door de Amerikaanse) te versterken en de 
vrijheidsbeweging met militaire interventie bedreigt. Dit koloniale 
streven en terzelfdertijd het pogen om het kapitalisme te herstellen in 
de socialistisch geworden landen tracht zij te bevorderen door de ver
bondenheid van de arbeiders en anti-imperialisten, van hun partijen 
en staten, te ondermijnen. Zij wil hen uiteen scheuren om zodoende de 
verenigde weerstand tegen hun plannen, - die zoals reeds is bewezen 
zeer afdoende is -, te breken. 

In de communistische wereldbeweging, die natuurlijk niet door een 
Chinese muur is afgesloten van de reactionaire propaganda en beïn
vloeding, vindt deze aanval zijn weerspiegeling in het ontstaan van 
verkeerde opvattingen over het proletarische internationalisme, dit 
oudste programpunt van het communisme, neergelegd in de felle slot
woorden van het Communistisch Manifest "Proletariërs aller landen, 
verenigt U!" 

Tegen deze aanvallen is het noodzakelijk de marxistisch-leninistische 
principes onverzwakt te handhaven en het proletarisch internationa
lisme te versterken. 

I 

WAAROM is het proletarisch internationalisme een noodzaak voor 
de arbeidersbeweging? Waarom zijn de woorden van Marx en, 

Engels nog altijd van kracht en zelfs op dit moment actueler dan ooit? 

49 



Het antwoord op de eerste vraag is eenvoudig. De arbeiders hebben 
overal ter wereld gelijke belangen. Zij moesten de nationale verschillen 
overwinnen, zich over alle grenzen aaneen sluiten, omdat het kapita
lisme internationaal is, zich internationaal heeft georganiseerd en al 
zijn krachten verenigt als het, waar dan ook, bedreigd wordt in zijn 
klasseheerschappij. 

Lenin onderstreept dit met de woorden: "Het verbond van de impe
rialisten aller landen, een verbond dat natuurlijk en onvermijdelijk is 
voor de verdediging van het kapitaal dat geen vaderland kent, heeft 
met vele grote gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis getoond, dat het 
kapitaal het behoud van zijn verbond der kapitalisten aller landen tegen 
de werkers hoger stelt dan de belangen van het vaderland, van het 
volk en wat dit wenst." 

Om zich tegen dit verbond te verzetten, om het te kunnen verslaan, 
is het voor het proletariaat eveneens nodig zich aaneen te sluiten. 

Het einddoel, dat de arbeiders zich stellen, het vestigen van een 
nieuw maatschappelijk stelsel- de klasseloze samenleving- gaat ook 
ver over staatsgrenzen heen. In de statuten van de Eerste Internationale 
werd het al gezegd: "De bevrijding van de arbeidersklasse is noch een 
lokale, noch een nationale maar een sociale taak, die alle landen omvat, 
waarin de moderne maatschappij bestaat ... " 

Niet alleen voor zijn dagelijkse belangen, maar eveneens voor zijn 
einddoel heeft het. proletariaat dus de eenheid nodig. De praktijk had 
al in het midden van de vorige eeuw getoond, dat verdeeldheid neder
lagen brengt; vandaar de vereniging in één internationaal strijd
verbond. 

De aaneensluiting werd tevens noodzakelijk gemaakt door de aan het 
volk vijandige, internationale politiek der kapitalistische regeringen. 
De arbeidersklasse heeft de plicht geleerd "om door te dringen in de 
geheimen van de internationale politiek, te waken over de diplomatieke 
daden van haar respectievelijke regeringen, als het nodig is ertegen in 
te gaan; als ze niet in staat is ze te :verhinderen, zich te verenigen in een 
gelijktijdig aan de kaak stellen en om de eenvoudige wetten van moraal 
en recht, die de betrekkingen tussen privé-personen moeten regelen, 
geldend te maken als de hoogste wetten in het verkeer tussen de naties." 
(Marx). In de jaren na de tweede wereldoorlog is het belang hiervan 
wel heel duidelijk aan het daglicht getreden in de grote acties voor de 
vrede, waartoe het initiatief werd genomen door de Wereldvredesraad 
en die door de communistische partijen met kracht werden ondersteund. 

Sinds dit besef van de noodzaak der internationale aaneensluiting de 
arbeidersbeweging doordrong, heeft het steeds meer praktische beteke
nis gekregen. 

Aanvankelijk steunden de arbeiders in de verschillende landen elkaar 
bij stakingen, eerst bij stakingen van zeelieden, havenarbeiders e.d. 
waar de internationale band het duidelijkst blijkt, later ook in andere 
bedrijfstakken. Er werd gezamenlijk opgetreden tegen onderkruiperij, 
voor financiële steun e.d. 

Ook in de revolutionaire strijd tegen het kapitalisme ondersteunen 
de werkers elkaar. Bekend is, dat in de Parijse Commune arbeiders 
van andere nationaliteiten een grote rol vervulden. Tijdens de Russi-
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sche Revolutie van 1905 smokkelden de socialisten uit verschillende 
landen wapens naar Rusland. Dit geschiedde b.v. uit België, waar 
Camille Huysmans zich hiermee actief bezig hield, en uit Nederland, 
waar de bond van zeelieden wapenzendingen verzorgde. Tijdens het 
verbod van de Duitse socialistische partij onder Bismarck werd vanuit 
Nederland illegale literatuur naar Duitsland gesmokkeld. En zo zijn er 
vele voorbeelden van deze heldhaftige, opofferingsgezinde internatio
nale solidariteit te noemen. 

In het imperialistische tijdvak, toen de monopolies de internationale 
band van het kapitaal versterkten en terzelfdertijd de mogelijkheid 
ontstond om de imperialistische keten op zijn zwakste plaats te door
breken en het socialisme te verwezenlijken, werd de betekenis van het 
proletarisch internationalisme nog groter. Na de Oktoberrevolutie in 
1917 werd de verdediging van de eerste socialistische staat een der 
eerste plichten van het internationalisme. In alle Westeuropese landen, 
ook in het onze, streden de arbeiders tegen wapenzendingen ten be
hoeve van de interventie in de Sowjet-Unie. Hun verzet maakte het de 
veertien invallers-staten onmogelijk om ongestoord hun troepen te 
versterken en droeg daarom bij tot het slagen van de revolutie. De 
vestiging van de Sowjet-macht was niet alleen een overwinning voor 
het Russische, maar voor het proletariaat in de gehele wereld. 

Door de verheffing van het proletariaat tot heersende klasse, eerst 
in één land en later, in een reeks, neemt het gewicht van de proletari
sche verbondenheid toe. In het bondgenootschap staan nu proletariërs, 
die de staatsmacht bezitten en alles wat daartoe behoort. Het belang 
hiervan is wel gebleken in de Tweede Wereldoorlog toen de Sowjet
Unie niet alleen zichzelf verdedigde maar geleid door haar internatio
nalisme een reeks landen bevrijdde van de fascistische overheersing 
en deze hielp bij de opbouw van een nieuw leven. 

De eenheid van de kl :1ssenstrijd van de arbeiders met de nationale 
bevrijdingsbe,vruing in de koloniale en afhankelijke landen is een 
ander beic.:~1grijk facet van het internationalisme. In Nederland komt 
dit tot uiting in de verbondenheid met de vrijheidsstrijd in Indonesië, 
waarvan de staking tegen de uitzending van troepen in september 1946 
een voorbeeld is. 

Nu de koloniale volkeren overal in beweging zijn gekomen en het 
imperialisme slag op slag toebrengen, is deze solidariteit van enorme 
draagwijdte geworden. Het is een verbond met 1,3 miljard mensen, die 
zich na de tweede wereldoorlog staatkundig hebben bevrijd, met 
160 miljoen mensen, die nog leven in koloniën van een Westers land. 
Met al deze honderden miljoenen trekt het proletariaat gemeenschap
pelijk op; van welke betekenis dit is, heeft de Engels-Frans-Israëlische 
agressie tegen Egypte geleerd, die afgeslagen werd door deze solidari
teit, waarbij de steun van de Sowjet-Unie de doorslag gaf. 

II 

HET fascisme, de openlijke dictatuur van de meest reactionaire, 
meest chauvinistische elementen van het monopolie-kapitaal, heeft 

de internationale arbeidersbeweging voor nieuwe vraagstukken en 
taken gesteld. 
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Het fascisme bleek in staat de arbeidersklasse van een geheel land 
voor lange tijd te kunnen uitschakelen. Al verlamd door de houding 
der sociaal-democratie en misleid door de demagogie van Hitier werd 
de Duitse arbeidersklasse door een gruwelijke terreur onderdrukt. Dit 
was een stap in de oorlogsvoorbereiding tègen de aangrenzende landen. 
Het Duitse volk en zijn arbeidersklasse bleken niet zelf in staat een 
eind te maken aan het fascisme. Pas in de oorlog kon van buitenaf en 
vooral door het optreden van de Sowjet-Unie het Duitse fascisme wor
den verslagen. 

De noodzaak om ter ondersteuning van de arbeidersklasse in een 
ander land, alsmede in het belang van het eigen volk en de verdediging 
van de vrede op te treden tegen het fascisme werd na het aan de macht 
komen van Hitier in 1933 'door vele arbeiders ingezien. Toen in 1936 in 
Spanje Franco een staatgreep deed, werd daarom door arbeiders uit 
alle landen de Internationale Brigade gevormd, die op Spaanse grond 
tegen het fascisme vocht. Ook Nederlanders gingen in deze brigade 
naar Spanje; van hen rustten er nu naar schatting ongeveer duizend in 
Spaanse grond als eeuwig symbool van de anti-fascistische internatio
nale solidariteit. 

Hiertegenover stond de het fascisme en het ontstaan van de oor log 
bevorderende niet-inmengingspolitiek, zoals die o.a. door de Franse 
sociaal-democratische premier Leon Blum werd gevoerd. 

De noodzaak van verenigde strijd tegen het fascisme werd in de jaren 
van de tweede wereldoorlog tot gemeengoed. Het werd vrijwel een 
ieder duidelijk, dat het fascisme, op straffe van eigen ondergang, niet 
geduld kan worden. . 

Het optreden van de Sowjet-Unie in Hongarije, haar steun aan de 
Hongaarse werkers, is een nieuw bewijs van trouw aan de principes 
van het internationalisme. Door dit optreden werd verhinderd, dat het 
fascisme in Hongarije de macht in handen kreeg, wat zou hebben geleid 
tot een wrede terreur tegen de Hongaarse arbeidersbeweging, het land 
zou hebben veranderd in een oorlogshaard en een ernstige oorlogsdrei
ging zou hebben geschapen. 

De arbeiders vormen internattonaal één klasse. Nu is het bewijs al 
geleverd, dat het fascisme als het er in slaagt om de macht te verkrij
gen, de arbeidersklasse in een land voor geruime tijd kan uitschakelen. 
Maar het kan nooit de arbeidersklasse in zijn geheel onschadelijk 
maken, met name niet daar waar zij de staatsmacht uitoefent. Het is 
de taak van deze arbeiders, zowel uit klassesolidariteit als uit eigen 
belang, met de meeste kracht en op revolutionaire wijze op te treden 
om het fascisme te bestrijden, waar het zich ook voordoet. Alleen deze 
internationale solidariteit kan er zorg voor dragen, ·dat het fascisme 
zijn doel niet meer bereiken zal. 

Het is noodzakelijk zich dit duidelijk voor de geest te halen, omdat 
het fascisme de laatste jaren bedenkelijke tekenen van heropleving laat 
zien. Dit is aan het licht gekomen in Hongarije, maar nog gevaarlijker 
uit het zich in West-Duitsland, waar het door middel van de heroprich
ting van de Wehrmacht gelegenheid krijgt ook tegenover andere landen 
de fascistische expansie1Jolitiek te hervatten. Vereniging van alle arbei
ders, alle anti-fascisten en alle vredelievende mensen tegen deze Duitse 
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herbewapening is daarom een gebod van het uur. 

., .. 

Deze internationale proletarische en anti-fascistische solidariteit is 
een voorbeeld van het verenigen van de internationale met de natio
nale belangen. Het is het duidelijkst bewijs, dat het proletarische inter
nationalisme niet in strijd is met de nationale belangen, maar er in
tegendeel nauw mee verbonden is en deze juist waarborgt. 

UI 

DE bourgeoisie tracht de eenheid van de socialistische landen en van 
de proletariërs en hun communistische partijen te verstoren. 

Een van haar wapens daartoe is het speculeren op de beperkt-natio
nale gevoelens. Het devies "Verdeel en heers" is nog altijd haar richt
snoer. Oude nationale vooroordelen, chauvinistische denkbeelden en 
egoïstische neigingen worden door haar naar voren geschoven en op 
de spits gedreven. · 

Het is daarom steeds nodig de burgerlijke leuzen op het gebied van 
het nationale vraagstuk aan de kaak te stellen. De bourgeoisie tracht 
een tegenstelling te construeren tussen het socialisme en de nationale 
gelijkheid en vrijheid. Zo'n tegenstelling is er evenwel niet. Alleen het 
socialisme kan werkelijke gelijkheid en vrijhe1d tussen de naties bren
gen. Om dit tot stand te brengen, is echter eenheid nodig in de strijd 
tegen het imperialisme en moet beseft worden, dat de nationale taken 
alleen volbracht kunnen worden door ze ondergeschikt te doen zijn 
aan de belangen van de bevrijdingsbeweging in de gehele wereld. Deze 
toenadering tussen de naties wordt bereikt door het internationalisme; 
het burgerlijke nationalisme verdeelt de naties. 

Om de eenheid tussen de communistische partijen te verbreken, 
wordt op uitgebreide schaal gebruik gemaakt van de gedachte van een 
zgn. "nationaal communisme". Het komt neer op een politiek, die zich 
wil losmaken van de algemene karaktertrekken van de socialistische 
omwenteling, die kenmerkend en verplicht zijn voor alle landen en 
deze stelt tegenover de nationale bijzonderheden, die zich hierbij in 
ieder afzonderlijk land zullen voordoen. 

Hoewel natuurlijk steeds met deze nationale bijzonderheden rekening 
moet worden gehouden, kan het uit het oog verliezen van de algemene 
wetmatigheden in het belang van het zoeken naar "bijzondere" wegen 
de zaak van het communisme slechts schade berokkenen. Zo'n "natio
naal communisme" staat diametraal tegenover het communisme. 

De imperialisten geven trouwens zelf toe, dat deze idee van een 
"nationaal communisme" slechts dient om hun eigen streven te bevor
deren. De Engelse luchtmaarschalk John Slessor zei het in zijn boek 
"De strategie van hef Westen" (1954) als volgt: "De tactiek (van de 
psychologische oorlogvoering) moet er uit bestaan een wig te drijven 
tussen die "nationale" communisten, die nog niet bereid zijn hun land 
volledig aan het Kremlin te onderwerpen en de anderen, die trouwer 
zijn aan Moskou." 

Het is dus juist de verhouding tot de Sowjet-Unie, die de imperia
listen willen gebruiken om splitsing te brengen en zjj verheugen zich 
daarbij over iedere stap, die de aaneensluiting rondom de Sowjet-Unie 
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" ' verzwakt. Vandaar ook de roerende sympathie, die plotseling voor de 
als "nationaal communist" bestempelde N agy aan de dag werd gelegd, 
toen hij zich uitsprak voor het verlaten van het Warschause pact, opriep 
tot strijd tegen de Sowjet-eenheden en de ene positie na de andere aan 
de contra-revolutie afstond. Ook von Brentano, de Westduitse minister 
van buitenlandse zaken, maakte op de laatste zitting van de NAVO
raad reclame voor het "nationaal communisme", dat bevorderd moest 
worden, omdat het (volgens zijn mening) beter werkte dan een directe 
oproep tot de omverwerping van het socialistische regiem. 

Een hiermee in nauw verband staande en door de imperialisten graag 
geziene discussie is of de internationale arbeidersbeweging een centrum 
heeft. Gezegd wordt, dat vroeger de Sowjet-Unie het centrum vormde, 
maár dat nu, na het ontstaan van het socialistische wereldstelsel meer
dere centra mogelijk zouden zijn. Met een geleerd woord spreekt deze 
"theorie" dan over poly-centrisme. 

Het wordt abstract en theoretisch gesteld, maar heeft ernstige prak
tische konsekwenties. In wezen richt deze "theorie" zich tegen de een
heid van de communistische wereldbeweging. 

De werkelijkheid is, dat in de stroom van de geschiedenis bepaalde 
krachten voorop gaan. Dit is afhankelijk van de machtsverhoudingen, 
die op een zeker moment reëel bestaan. Thans is het zo, dat in het kamp 
van het socialisme de Sowjet-Unie vooraan gaat; de werkelijkheid zelf 
legt haar deze rol op en zij moet ernaar handelen, zoals de arbeiders 
aller landen haar hierin moeten steunen. 

De Communistische Partij van de Sowjet-Unie is daardoor ook de 
voorhoede van de communistische partijen in alle. landen; zij gaat aan 
de spits van de internationale arbeidersbeweging, wat haar ervaringen, 
haar rol in het wereldgebeuren en vooral wat haar prestaties betreft. 
Dit is een historische realiteit. Reeds Engels schreef erover, dat er in 
de actie een primus inter pares (een eerste onder gelijken) zal zijn. Dit 
betekent, dat er geen verschillende centra kunnen zijn, maar dat het 
centrum de Sowjet-Unie is. 

In het op grondslag van een bespreking in de uitgebreide zitting van 
het politieke bureau der Chinese Communistische Partij opgestelde 
artikel "Nogmaals over de historische ervaringen van de dictatuur van 
het proletariaat" wordt dit duidelijk onderstreept: 

"Terwille van de belangen der gemeenschappelijke zaak van het 
proletariaat van verschillende landen, ten behoeve van de gemeen
schappelijke opbloei van economie en cultuur van alle socialistische 
landen, moeten wij ook in de toekomst de solidariteit van het inter
nationale proletariaat met de Sowjet-Unie als centrum versterken." 

Inderdaad zijn er door het ontstaan van een reeks socialistische staten 
nieuwe vraagstukken geschapen, nl. hoe de onderlinge verhouding van 
deze staten zal zijn. Hierbij zijn moeilijkheden en fouten opgetreden, 
die thans uit de weg worden geruimd, waarbij de verklaring van de 
regering der Sowjet-Unie van 30 oktober 1956 en de daarop volgende 
besprekingen, die de Sowjet-Unie voerde met Polen, Roemenië, de 
DDR. en Hongarije, alsmede ook de besprekingen tussen Tsjecholslo
wakije, Bulgarije, Roemenië, Hongarije en de Sowjet-Unie in Boedapest 
en de besprekingen die Tsjoe En-lai voerde, laten zien, dat alles wordt 
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gedaan om deze betrekkingen op de juiste grondslag te plaatsen en 
verenigd door de gemeenschappelijke idealen van de opbouw van het 
socialisme en de beginselen van het proletarisch internationalisme ge
zamenlijk voorwaarts te gaan. 

Een Joegoslavische schrijver J. Gustincic schreef in het blad "Poli
tika" onlangs, dat de socialistische landen niet met elkaar verbonden · 
moesten zijn op de grondslag van het proletarisch internationalisme, 
maar op grondslag van het naast elkaar bestaan. 

Het gaat hier echter niet om een verhouding als tussen kapitalistische 
staten enerzijds en socialistische anderzijds. De verhouding tussèn de 
socialistische landen is principieel anders. Het gaat er bij hen om een 
strijdbare'eenheid te vormen, elkaar te helpen op elk gebied ten einde 
de strijd tegen het imperialisme, en het socialisme en communisme tot 
de overwinning te leiden. Zij kunnen niet toestaan, dat de imperialisten 
hen ~en voor een oprollen, maar verlenen elkaar steun, economisch en 
ook militair. Zij verenigden zich daartoe in het pact van Warschau, dat 
de gemeenschappelijke veiligheid tegenover het herrijzende Duitse 
militairisme waarborgt. Een verzwakking van deze eenheid betekent, 
dat het Duitse militairsme makkelijker zijn plannen zou kunnen vol
brengen en ongetwijfeld zou ook ons land daarvan de gevolgen spoedig 
bespeuren. 

Op economisch gebied zou een naast elkaar bestaan van socialisti
sche landen de weg terug betekenen naar de nationale beperktheid 
van de economie, die onder het voor-imperialistische kapitalisme 
overheerste. Het zou reactionair zijn. 

Door de ontwikkeling van het kapitalisme, in het bijzonder in zijn 
imperialistische stadum, zijn door de concentratiP en centralisatie van 
het kapitaal op nationale en internationale schaal de materiële voor
waarden geschapen voor het socialisme. Een verdere groei van de 
productiekrachten wordt geremd door de kapitalistische produktie
verhoudingen; de overneming van de macht door de arbeidersklasse 
en de vervanging van de kapitalistische door socialistische produktie
verhoudingen wordt daardoor tot een dwingende noodzakelijkheid 
voor de verdere vooruitgang van de maatschappij. 
Het socialisme kan daarom nooit een teruggang zijn naar oude toe
standen, maar alleen een voortzetting op een hogere trap van wat onder 
het kapitalisme tot stand is gebracht; het is een verdere ontwikkeling 
van de produktie in het internationale verband, die tot stand is geko
men onder het imperialisme. Nationale afzondering, zoals in deze leuze 
van het naast elk'aar bestaan van socialistische landen wordt verlangd, 
zou geen vooruitgang maar achteruitgang betekenen. 

Natuurlijk staat de zaak heel anders met het vreedzaam naast elkaar 
bestaan van kapitalistische en socialistische landen en van imperialis
tische en nationaal-zelfstandige (neutrale) staten. Dit is een grote voor
uitgang. De volksmassa's worden daardoor offers gespaard, die uit een 
niet-vreedzaam samenleven, uit een mogelijke oorlog, zouden voort
vloeien. Ook neemt het de bedreiging weg van de zelfstandigheid van 
de neutrale staten door de imperialisten en bevordert het daarmee te
vens de wereldvrede. 
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IV 

BIJ de discussies over het proletarische internationalisme mag noóit 
uit het oog verloren worden, dat het een revolutionair begrip is, 

dat het de actie voor de gemeenschappelijke zaak inhoudt. 
Als dit revolutionaire karakter verloren zou gaan, blijft er niets over 

van het proletarisch internationalisme. Dat is gebleken door de wijze, 
waarop de sociaal-democratie voor de eerste wereldoorlog dit begrip 
hanteerde; vele woorden, vele redevoeringen en slagzinnen, maar op 
het moment dat het internationalisme zich in de praktijk moest tonen 
een volledig overstag gaan. Later heeft de sociaal-democratie door haar 
heftige campagnes tegen het communisme het fascisme in de kaart 
gespeeld en na de tweede oorlog is zij volledig overgegaan naar de 
burgerlijke cosmopolitische en tegelijkertijd eng-chauvinistische opvat~ 
ting. De internationaal-klinkende frases moesten tenslotte plaats maken 
voor een goedpraterij van de kolonialistische overval op Egypte, uitge
voerd door de Franse regering onder leiding van de sociaal~democraat 
Mollet, tezamen met de Engelse Tories. 

De communisten daartegenover hebben steeds het internationalisme 
in de praktijk gebracht. Zij zien de revolutionaire verbondenheid met 
de proletariërs van alle landen en met de nationale bevrijdingsbeweging 
in de koloniën als de waarborg van het gemeenschappelijke succes. 

Op het 18de congres van de CPN, dat vorig jaar oktober plaats had, 
heeft P. de Groot het vaste streven van onze partij het proletarisch 
internationalisme hoog te houden, nogmaals samengevat: "Nooit mogen 
wij uit het oog verliezen, dat deze internationale verbondenheid het 
onderpand is van de overwinning van de arbeidersklasse op haar uit-

. buiters, van de vred~lievende krachten op de krachten van de oorlog, 
van de socialistische mensheid op de barbaarsheid van het kapitalisme." 

JAAP WOLFF 
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TEN STRIJDE VOOR DE VREDE, 

TEGEN DE AGRESSlE IN EGYPTE 

De overeengekomen infame aanval van de Israëlische en Engels
Franse strijdkrachten op Egypte was een verontrustende provocatie 
tegen de vrede en de nationale onafhankelijkheid van alle volkeren in 
het Nabije en Midden-Oosten. Deze niet uitgelokte, misdadige aanval 
wierp een helder licht op de totale verbijstering en verblinding van de 
politici "vanuit een positie van kracht" van bankroete kolonialisten en 
hun Israëlische dienaren. Het wierp een helder licht op hun duistere 
plannen tot het oplappen van hun ine?nstortende koloniale systeem en 
hun pogingen tot het uitbreiden van het agressieve Bagdad-pact tot 
alle landen van het Nabije en Midcen-Oosten. Naarmate het wapen
gekletter in Egypte verstomt zwelt de stem van de regeringskringen in 
de V.S. van Amerika aan, die zich dezelfde doelen stellen, als de 
Engels-Franse imperialisten nastreefden, met dien verstande, dat de 
leidende posten voor de V.S. bij de politieke en economische onder
werping van de volkeren van het Nabije Oosten verzekerd moeten zijn. 

De volhardende en moedige strijd van het Egyptische volk, de druk 
van de democratische krachten in de hele wereld, de energieke diplo
matieke stappen, die de regering van de Sowjet-Unie deed, maar ook 
de verklaring van de volksrepubliek China over haar bereidheid Egypte 
te hulp te komen- dit alles bleek van beslissende invloed op de aan
vallers en leidde tot het mislukken van hun kolonialistische onder
neming. 

Met hun militaire overval op Egypte streefden de reactionnaire 
regeringskringen in Israël twee doeleinden na: ten eerste schiepen zij 
een voorwendsel voor de intervent:e van de Engels-Franse kolonialis
ten en voor het door hen laten becetten van de Suezkanaalzone; ten 
tweede wilden zij de strijdkrachten van Egypte, door middel van een 
"Blitzkrieg" vernietigen en vreenode gebieden overweldigen en be
machtigen met de hulp van hun kersvers aangekomen imperialistische 
beschermers en vanuit deze "positie van kracht" hun "vre,desvoorwaar
den" dikteren aan Egypte en de and "re Arabische landen. Dit met luid 
gekraak in elkaar gezakte avontuur had de regering van Israël in elkaar 
gezet tegen het vredesverlangen VD de volksmassa in het land, tegen 
de fundamentele nationale belangen 'Ian Israël in. 

De reactionnaire regeringskringeJ' van Israël, die ieder gevoel voor 
de werkelijkheid verloren hebben, :eder gevoel van nationale verant
woordelijkheidszin, die geloven in cte "almacht" van hun nieuwe im
perialistische "beschermers", hebl:en volledig de vastbeslotenheid van 
de Arabische volkeren om hun onafh mkelijkheid te verdedigen over het 
hoofd gezien, evenals de aanwezigh · 1 van het kamp van de socialisti
sche wereld, die voor de vredeskrac'· en een politieke en morele onder
steuning betekenen in de strijd terea de agressoren. 

Deze waaanzinnige politiek brach zoals bekend Israël zelf een sh.g 
toe en plaatste het in een tragische •ositie van isolement, schokte zijn 
plaats in de wereld, wierp een sm •t op Israël, brandmerkte het als 
agressor, en plaatste het tegenover ·-= Arabische volkeren en alle vol-
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keren van Azië en Afrika als vooruitgeschoven post van het imperia- -'SF' 

!isme. Deze politiek verwekte een diepe vijandschap jegens Israël in 
het Arabische Oosten, en stapelde nieuwe stenen op de weg tot regeling 
van de Israëlisch-Arabische betrekkingen. Deze politiek leidde tot 
nieuwe moeilijkheden in het economische en sociale leven van het volk. 
Deze politiek van agressie werd voor Israël, voor zijn lot in het Midden
Oosten een ramp. Geen buitenlandse vijand had zo'n geweldige 
schade kunnen toebrengen aan de nationale belangen van Israël, zo 
de vredeswil van ons volk kwetsen en zijn toekomst verduisteren als 
deze sociaal-chauvinistische regeerders van Israël gedaan hebben. 

De communistische partij van Israël voert aan het hoofd van alle 
democratische krachten in het land een konsekwentie en niet versagen
de strijd tegen een pro-imperialistische en volksvijandige politiek van 
de regeringskringen in Israël voor de vrede en tegen de agressieve 
plannen van het imperialisme. Lang voor de overval op Egypte stond 
onze partij in de voorste gelederen van de strijd tegen de militaire 
incidenten van de kant van Isra~l tegen Egypte, Jordanië en Syrië. Wij 
veroordeelden de politiek van het aanwakkeren van de vijandschap 
tussen Israëliërs en Arabieren, waarvan de imperialsten profiteren, die 
naar een voorwendsel zoeken om zich te kunnen mengen in de interne 
aangelegenheden van het Midden-Oosten. Wij streden krachtig tegen 
de nationale onderdrukking en discriminatie ten aanzien van de Ara
bieren en Israël. Wij waarschuwden, dat een dergelijke politiek tot 
oorlog en tot rampen zou leiden. En zo is het ook uitgekomen. 

Toen de Egyptische regering overging tot nationalisatie van de Suez
kanaal-maatschappij, riep onze partij op tot soHdariteit met het Egyp
tische volk. Deze oproep vond brede weerklank onder het Israëlische 
volk. Wij wezen erop, dat deze ernstige stap van Egypte, die de razernij 
van de kolonialisten had opgewekt, de regering van Israël de gelegen
heid gaf de weg in te slaan van een werkelijk nationale politiek, een 
politiek waardoor Israël een plaats zou krijgen in een breed front van 
solidariteit van alle Arabische volkeren met het Egyptische volk in zijn 
gerechtvaardigde strijd voor onafhankelijkheid en vrijheid, die Israël 
één zou doen zijn met de nationale bevrijdingsstrijd van de Arabische 
volkeren. 

Een dergelijke nationale politiek zou Israël een plaats garanderen 
temidden van de andere landen van het Midden-Oosten, zou de positie 
van Israël in het Arabische Oosten veranderen, zou de voorwaarden 
scheppen voor het likwideren van het Israëlisch-Arabische conflict en 
voor een rechtvaardige regeling van de lsraëlisch-Arabische betrek
kingen in het belang van de vrede, de onafhankelijkheid en de vrijheid 
van deze volkeren. 

De communistische partij van Israël heeft het volk en de Israëlische 
samenleving tijdig gewaarschuwd voor het .gevaar, dat Israël in een 
agressie-oorlog verwikkeld zou raken en vanaf het eerste ogenblik van 
de aanval op Egypte heeft zij zich ingezet voor de eis, dat aan het mis
dadige avontuur een einde gemaakt moest worden. In een sfeer van 
oorlogshysterie en dreigementen aan het adres van onze partij hebben 
wij de agressie tegen _Egypte veroordeeld en uitdrukking gegeven 
aan onze solidariteit met het Egyptische volk en geëist, dat de Israëli-
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sche strijdkrachten van het Egyptische grondgebied teruggetrokken 
zouden worden. Wij hebben gewezen op de onhoudbaarheid van de 
argumenten van de regering ter rechtvaardiging van haar misdadige 
stap en het ondermijnende karakter blootgelegd van de lasterlijke 
aanvallen op de Sowjet-Unie, die zich zoveel moeite had getroost voor 
het behoud van de vrede in het Midden-Oosten en de verdediging van 
de nationale onafhankelijkheid van de volkeren. 

Vanaf het moment, dat de Engels-Franse strijdkrachten uit de zone 
van het Suezkanaal teruggetrokken waren, moedigden de regeringen 
van Engeland en Frankrijk de regering van Israël aan haar troepen 
niet terug te trekken uit het gebied van Gaza en van de eilanden Tiran 
en Sanafir in de golf van Akaba om op deze wijze de mogelijkheid te 
scheppen voor een onderhandeling met Egypte vanuit een "positie van 
kracht". 

De verklaring van Ben Goerion in het parlement op 25 december 
1956 dat "Israël niet accoord gaat met de terugkeer van E.gyptenaren 
in het gebied van Gaza", Iaat zien, dat de reactionnaire militaire krin
gen in Israël van plan zijn hun smerige werk in het belang van de 
imperialistische kolonialisten voort te zetten. 

Het is duidelijk, dat de op verovering beluste regeringskringen van 
Israël geen succes zullen boeken. Maar deze veroveringszucht zelf gaat 
voort Israël te bezoedelen en kluistert het aan de Engels-Franse kblo
nialisten. De toestand wordt nog verergerd door het feit, dat de rege
ringskringen in de V.S. vanachter het rookgordijn van de Engels
Frans-Israëlische agressie tevoorschijn zijn gekomen en openlijk uiting 
geven aan hun plannen voor een versterkte militaire, politieke en eco
nomische penetratie in de landen van het Nabije en Midden-Oosten op 
kosten van de verloren posities van Engeland en Frankrijk in dit gebied. 
De openlijke kolonialistische plannen van het Amerikaanse imperia
lisme vinden hun weerspiegeling in de beruchte "Eisenhower-doctrine", 
zojuist afgekondigd in een boÓdschap van de president van de V.S. aan 
het congres. · .. 

De reactionnaire kringen van Israël sturen, rekening houdend met 
deze nieuwe factor in de situatie, aan op een verdere knechting van 
Israël en een zich verder in de klem steken van de agressieve, imperia
listische krachten do~ het sluiten van een militair pact tussen Israël 
en Frankrijk en mogelijkerwijs ook met de V.S. 

Op grond van dit alles versterkt de communistische partij van Israël 
haar strijd voor de onvoorwaardelijke terugtrekking van de Israëlische 
strijdkrachten van het schiereiland van Sinaï, uit het gebied van Gaza 
en van de eilanden Tiran en Sanafir; tegen alle verdragen en militaire 
pacten met agressieve, imperialistische staten. Dit is een patriottische 
strijd, want zij is in het belang van het behoud van de vrede, in het 
belang van de onafhankelijkheid van Israël en van het bewaren van 
ons volk voor nieuwe zinloze beproevingen. 

Deze strijd zal steeds meer weerklank vinden onder de volksmassa's, 
aan welke iedere dag het karakter en het doel van de militaire inter
ventie tegen Egypte steeds duidelijker wordt, een interventie, die niets 
uitstaande heeft met "zelfverdediging", zoals de regering van Ben 
Goerion probeert te "bewijzen". 
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Om uit de situatie te komen die nu geschapen is, moet de strijd van 
de volksmassa's in het land voor een fundamentele verandering in de 
Israëlische politiek van afhankelijkheid van het imperialisme in een 
politiek voor vrede en nationale onafhankelijkheid versterkt worden. 
Strijd voor het brengen van Israël op de historische weg van het anti
imperialisme, die alle volkeren van het Midden-Oosten in volle over
tuiging gaan. 

Alleen een dergelijke politiek kan de rechtvaardige, nationale rech
ten van Israël verzekeren, kan leiden tot de erkenning van Israël door 
de Arabische landen en tot het sluiten van een duurzame en rechtvaar
dige vrede tussen Israël en de Arabische staten. Dat leert ons de erva
ring van de internationale arbedersbeweging en onze eigen ervaring. 
D:tt leert ons het marxisme-leninisme. Dat leert ons de wijze en stand
vastige politiek van de roemrijke communistische partij en de regering 
van de Sowjet-Unie. 

De verklaring van de Sowjet-regering over de vraagstukken van het 
Midden-Oosten op 17 april 1956 was en is niet alleen een bewijs van de 
krachtige en onophoudelijke inspanning van de Sowjet-Unie voor het 
behoud van de vrede in het gebied van het Midden-Oosten, maar ook 
een programma dat de hoofdlijnen aangeeft, langs welke het absoluut 
mogelijk is op vredelievende wijze de brandende vraagstukken van 
de :volkeren in dit gebied tot een oplossiing te brengen. 

Onze communistische partij, trouw aan de nationale belangen van 
Israël, toegewijd aan de zaak van de vrede en solidair met de anti
ko1oniale rechtvaardige strijd van het Egyptische volk en andere Ara-

ische volkeren, trouw aan het proletarische internationalisme en aan 
de leidende, hoge beginselen van het marxisme-leninisme, spant al haar 
'~rachten in voor het zich doen aaneensluiten van alle patriotten in ons 
land, van alle lagen van de bevolking - vanaf de arbeidersklasse tot 
'e nationale bourgeosie toe -in de strijd voor de vrede en het verster
. en van de onafhankelijkheid van Israël, voor een vreedzaam Isralisch
' rabische coëxistentie, voor een gelukkige toekomst van de volkeren 

"an Israël. • 
S. MIKOENIS 

Algemeen secretaris van de comm. partij van Israël 

rovergenomen uit de .,Prawda" van 9 jan. 1957) 
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DRIE VERKLARINGEN OVER NIEUW-GUINEA 

EEN drietal verklaringen, die uit geheel verschillende sociale en poli
tieke kringen van ons openbare leven in de maanden november en 

december van het vorige jaar over Nieuw-Guinea werden gepubliceerd, 
hebben opnieuw de Nederlandse verhouding tegenover Indonesië en in 
breder verband tegenover de Aziatische en Afrikaanse volkeren aan de 
orde gesteld. 

De drie verklaringen - één van de Quakers, één van 116 intellec
tuelen en een van de Generale Synode - uitten zich in critische zin 
over het door de Nederlandse regering gevoerde beleid en zijn het niet 
eens met het regeringsstandpunt, dat de souvereiniteit over Nieuw
Guinea bij Nederland dient te blijven berusten. 

Tot de ondertekenaars en ondersteuners van de verklaringen behoren 
hoogleraren, theologen en intellectuelen, van wie velen in Indonesië 
hebben gewoond en wie de verhouding tot de ianden van Azië en 
Afrika ter harte gaat. Zij allen ervaren de enorme veranderingen in de 
koloniale landen en zoeken - uit welke overwegingen, idealisme en 
wélbegrepen eigenbelang, dan ook- nieuwe vormen, waarin het natio
nale zelfbewustzijn van de koloniale volkeren ten volle wordt erkend. 

IN ons land heeft men zich in het bijzonder sinds de historische confe
rentie van Bandung bezonnen op de verhoudingen, zoals die in het 

verleden tussen de koloniale volkeren en het Westen bestonden en zoa1s 
die zich in de toekomst zullen moeten ontwikkelen. En het wordt steeds 
duidelijker, dat in brede kring het handhaven van de Nederlandse 
souvereiniteit over Nieuw-Guinea als een belangrijk obstakel wordt 
beschouwd voor het groeien van zo een nieuwe verhouding. 

Dit is in alle drie verklaringen met nadruk naar voren gekomen. De 
116 intellectuelen, die Nieuw-Guinea een "acuut en ernstig" probleem 
noemen, zeggen in hun verklaring, dat zij de opvatting afwijzen, dat 
voortzetting van het Nederland se bewind over Nieuw-Guinea zijn 
rechtvaardiging vindt in een zedelijke roeping. Er is geen morele recht
vaardiging voor het kolonialisme. 

DQze uitspraak sluit aan bij~de eerste bijdrage uit burgerlijke kring 
in de gedachtenwisseling om een nieuwe verhouding, gegeven door 
koningin Juliana. Zij deed dit in de rede, die zij verleden jaar in de 
Leidse St. Pieterskerk uitsprak, een rede die in brede kring instem
ming verwierf. Zij beroerde toen het thema van de "achtergebleven 
gebieden" en de bijstand voor deze landen en zei o.a.: "Wij, die ons 
Christenen noemen, hebben onszelf aan de overige mensheid ál te vaak 
gepresenteerd als barbaren, wie het -om het stoffelijk welzijn te doen 
was- het eig-ene in de eerste plaats wel te verstaan." Ook de Generale 
Synode der Hervormde Kerk keert zich in zijn juni-oproep tégen het 
argument als zou slechts Nederland in staat zijn de bevolking van 
Nieuw-Guinea "op te voeden" en "tot ontwikkeling te brengen'~. "Ons 
verleden als bewindvoerder over vreemde volkeren, met eigen belang 
als belangrijke drijfveer, ligt de volkeren van Azië nog vers in het 
geheugen; reeds dat alleen zou ons wat bescheidener moeten maken", 
zo wordt gezegd. En in de reactie van de weliswaar kleine, doch zeer 
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invloedrijke groepering van de Quakers, wordt opgemerkt; dat het "niet 
overleg, noch overeenkomst, doch beweegredenen van andere aard 
waren, die de Regering deden besluiten om West-Nieuw-Guinea van 
gezagsoverdracht uit te zonderen." Het ontwaakte Azië, met inbegrip 
van Indonesië verdraagt, naar wel blijkt, geen gèheel of half, strak of 
mild, bewind meer, dat door een westerse mogendheid wordt uitgeoe
fend over een deel van haar vroeger koloniaal rijk. 

HET meest belangrijke en verheugende der drie verklaringen is wel 
het standhouden van de Generale Synode tegenover de op haar 

juni-oproep gedane aanvallen. 
In één der vorige nummers van P. en C. hebben wij reeds uitvoeriger 

over deze juni-oproep geschreven. In deze oproep werd gezegd, dat naar 
de mening van de Synode Nederland "bereid zal moeten zijn, zijn aan
spraken om alleen op eigen gezag Nieuw-Guinea te besturen, te laten 
vallen". Toen reeds konden wij vaststellen, dat de poging van reactio
naire zijde om deze oproep tot een verklaring van onbevoegden te be
stempelen, was mislukt. 

Inmiddels is de Synode in december j.l. te Woudschoten bijeengeweest 
om zich te beraden ovér de reacties - zowel die van een comité van 
bezwaarden als die van de ondersteuners van de oproep. Na dit beraad 
-acht de Synode de strekking van haar oproep nog steeds voLledig juist 
en zij zal de oproep niet intrekken. 

Medegedeeld werd, dat aan het verzoek van de Synode om de oproep 
te bespreken en rapport uit te brengen door alle classicale vergade
ringen en vele provinciale kerkvergaderingen is voldaan. En uit de 
reacties is gebleken, dat deze vergaderingen in overgrote meerderheid 
het beleid van de Synode hebben goedgekeurd. Dit slaat ook het door 
de bestrijders van de Oproep gelanceerde argument, dat de Synode 
de oproep maar op eigen houtje had uitgegeven, uit handen. 

Inmiddels heeft zich uit christelijke kring nog een groepering- de 
Quakers- over het vraagstuk Nieuw-Guinea en de verhouding Neder
land-Indonesië uitgesproken. Zij wensen een nieuw overleg tussen 
Nederland en Indonesië om tot betere verhoudingen te komen. De 
Quakers zeggen: "Het treft ons, dat in de kringen van ons volk, welke 
actief betrokken zijn in de problemen Europa/Azië en Nederland/Indo
nesië velen en/of door de stem van het geweten tot de opvatting ge
komen zijn, dat het vasthouden aan de souvereiniteit door Nederland 
over West-Nieuw-Guinea onjuist en ontoelaatbaar is." In het genoot
schap van de Quakers heerst de overtuiging, dat een oplossing gevonden 
moet kunnen worden van alle kwesties tussen Neder land en Indonesië, 
in het bijzonder die inzake West-Nieuw-Guinea, die aanslaat aan het 
beste, dat in alle betrokken partijen leeft en die in de toekomst aan de 
bevolking daar zal geven wat deze nodig heeft. 

Zoals de verhoudingen nu zijn, heeft inderdaad de bevolking van 
Nieuw-Guinea niet veel te verwachten. Charles Meeking, de corres
pondent in Canberra van het blad Eastern World, schrijft dat de Neder
landers niets of bijna niets doen om de welvaart van de bevolking van 
750.000 zielen te verhogen. "Het grootste gedeelte van de uitgaven voor 
dit gebied, die ongeveer ;f: 7.000.000 per jaar belopen, wordt besteed 
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voor het bouwen van comfortabele huizen en nederzettingen voor de 
Nederlanders, die in Westelijk Nieuw-Guinea wonen", zo is zijn 
conclusie. 

Antara berichtte op 20 december j.l., dat twintig Indonesische leden 
van de staf der Nieuw-Guinea Olie-maatschappij die in Indonesië 
waren aangekomen en naar Soröng weigerden terug te keren, met 
boetes werden gedreigd, indien zij niet dadelijk aan de Nederlandse 
autoriteiten zouden gehoorzamen. Verder werd gemeld, dat 8 inwoners 
van Serui, die als verstekeling Nieuw-Guinea trachtten te verlaten op 
weg naar Indonesië, na hun arrestatie door de Nederlanders met ketens 
rond de hals en handen werden vastgeklonken en lange tijd blootgesteld 
aan zon en regen in de open lucht moesten verblijven. 

Op 4 november - o, ironie van datum - begon in de Obano-vallei 
een opstandige beweging tegen het Nederlandse gezag. Een Ambonese 
zendingsonderwijzer en zijn gezin en een papoea-agent werden gedood. 
Nederlandse militairen werden gezonden om de opstand te onderdruk
ken; de Nederlandse regering weet de opstand aan een "reactie van de 
primitieve bevolking" (?). Enkele dagen later bracht de Volkskrant 
een vraaggesprek met ene controleur Veldkamp, die in opdracht van 
het Nederlands gezag in de Baliem-vallei "contact gaat zoeken met de 
bevolking om samenwerking met het Nederlandse gouvernement te 
verkrijgen". Op het oog was deze opdracht eenvoudiger dan ze in wer
kelijkheid is, zo merkte hij op. "Controleur Veldkamp is er nog niet zo 
zeker van", zo ging de Volkskrant verder, "dat hij overal met open 
armen zal worden ontvangen en wil dan ook met grote behoedzaamheid 
<gaan optreden. Te snelle doorvoering van het instellen van bestuur is 
zeer gevaarlijk, hetgeen ook de onlusten van recente datum aan de 
Wisselmeren wel hebben uitgewezen". 

Hoe het met de "zedelijke roeping" van Nederland is gesteld, wordt 
dus wel duidelijk en het is dan ook begrijpelijk dat deze "roeping'' in 
de drie verklaringen verworpen wordt. 

VAN belang is het echter om bij de verklaring van de 116 intellec
tuelen nog éven stil te blijven staan. Zij ervaren - zo zeggen zij 

-telkens weer, dat vele Nederlanders van verschillende godsdienstige 
en politieke overtuiging het standpunt, dat de regering, het parlement 
en de meeste politieke partijen innemen, noch delen noch zelfs begrij
pen. Bovendien menen zij, dat dit standpunt wordt bepaald zonder dat 
daarbij naar buiten uit veel van voorafgaande bezinning op de vele 
facetten van het vraagstuk blijkt. In hun verklaring komen de intel
lectuelen tot de gevolgtrekking, dat de Nederlandse politieke partijen 
- behalve de CPN - in de verkiezingen geen aandacht geschonken 
hebben aan het vraagstuk Nieuw-Guinea. Zij richtten zich echter met 
hun verklaring tot wat zij noemen de zes democratische partijen- en 
sluiten daar discriminerend de CPN van uit. 

Men moet hun echter de vraag stellen: Ho'e denkt ge een oplossing 
van het vraagstuk te bereiken zonder de communisten, indien men van 
mening is, dat de CPN als énige partij aandacht aan deze kwestie be
steedt? Terwijl inderdaad de communisten als arbeiderspartij en als 
énige partij sinds de bevrijdingsstrijd van de koloniale volkeren konse-
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kwent in woord en in daad deze strijd hebben gesteund? 
De beroering, die thans rondom Nieuw-Guinea is ontstaan, is objec

tief gezien mede een gevolg van de door de CPN gevoerde politiek. Zij 
ontmaskert de plannen van de Nederlandse regering, brengt de feiten 
over koloniale wandaden enz. in de openbaarheid, organiseert strUd 
tegen de koloniale politiek en is de stimulerende factor voor betera 
betrekkingen met Indonesië. 

Bovendien willen de intellectuelen een betere verhouding met Indo· 
nesië - een land waar de PKI (Indonesische Communistische Partij) 
de vierde grote partij is, die konsekwent een vredespolitiek voert en de 
regering Sastroamidjojo ondersteunt. 

Welke oplossing bieden de intellectuelen voor Nieuw-Guinea? Zij 
willen de vorming van een commissie der zes partijen, die het vraagstuk 
moet bestuderen. Wat valt er echter nog te bestuderen, zo kan men 
vragen, als reeds vastgesteld is, dat Nederland de zedelijke roeping om 
Nieuw-Guinea te beheren, mist. De intellectuelen behoeven slechts 
enkele opinie-bladen open te slaan, om te zien hoe men over hun stand
punt denkt. De Nieuwe Rotterdammer Courant noemt het ontkennen 
van de zedelijke roeping "een wonderlijke mening". Het Algemeen 
Dagblad vraagt of het wel van politiek besef getuigt de Nederlandse 
regering in het beklaagdenbankje te zetten, nu er zoiets als een wrijving 
tussen de Nederlandse en Indonesische regering bestaat. En De Volks
krant - bevreesd voor ieder publiekelijk optreden, dat de Romme
politiek ook maar ergens aantast - gaat zelfs zo ver om te vragen of 
het wel verantwoord is om "publiekelijk daden als deze te stellen". Zij 
vervolgt: "Deze verklaring wordt natuurlijk misbruikt. Zij moedigt 
pogingen aan om het Nederlandse standpunt te verzwakken, zoals dat 
straks weer in de Verenigde Naties verdedigd moet worden." Haar 
vrees is dus, dat het Nederlandse standpunt, dat het Romme-standpunt 
is, zal worden verzwakt. 

HET is bekend, dat Romme's partijgenoot Luns het tot zijn taak 
rekènt overal van zijn minachting voor de Aziatische en Afrikaanse 

volkeren te doen blijk geven en dan ook in de verste verte geen begrip 
kan opbrengen voor de koloniale volkeren. Dit blijkt niet alleen uit zijn 
politiek tegenover Indonesië. doch evenzeer uit zijn uitlatingen over de 
Aziatische en Afrikaanse volkeren in het algemeen. Luns wordt om dit 
wanbegrip ook in ruime kring van intellectuelen verafschuwd, die hem 
terecht als een sta-in-de-weg beschouwen. 

Hij is echter niet alleen zonder meer een sta-in-de-weg, doch zijn 
politiek brengt de vrede ernstig in gevaar. Het Nederlandse standpunt 
ten opzichte van de Brits-Franse-Israëlische agressie tegenover Egypte, 
waarbij Nederland zelfs als één van de weinige Westelijke landen open
lijk de zijde van de agressors koos, heeft het aanzien in Azië en Afrika 
nog verder afbreuk gedaan. Dit standpunt betekent echter in zijn 
uiterste konsekwentie ook, dat Romme-Luns zeker niet zullen schromen 
vanuit Nieuw-Guinea een koloniale oorlog tegen Indonesië te ontkete
nen, indien zij daartoe de gelegenheid zouden krijgen. 

Dáárom is de Nederlandse politiek inzake Nieuw-Guinea en tegen
over Indonesië zo levensgevaarlijk; het gaat hier om de keuze, of een 
vredespolitiek met Indonesië of het voortzetten van de huidige fatale 
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koers met als zeker géén denkbeeldige mogelijkheid een koloniale 
oorlog. 

Gevraagd wordt daarom een daad en deze is de eis tot verandering 
van de Nederlandse politiek. Er is één oplossing voor het doorbreken 
van de impasse met Indonesië en zij wordt ook aangegeven door de 
Quakers als zij zeggen, dat Nederland opnieuw het initiatief tot onder
handelen met dit land moet nemen. 

"Stemmen, die uit Indonesië tot ons zijn gekomen, geven (echter) 
grond aan onze overtuiging, dat daar evenals in ons land, kringen zijn 
die een goede verstandhouding tussen Nederland en Indonesië voor
staan", zo merken de Quakers op. Zij dringen er bij de Nederlandse 
regering op aan zodanige initiatieven te nemen, dat zo spoedig mogelijk 
opnieuw onderhandelingen zullen plaats vinden tussen Nederland en 
Indonesië, te voeren in een sfeer van wederzijds begrip en waardering. 
Basis voor deze onderhandelingen zou dan moeten zijn de bereidheid 
van onze regering om afstand te doen van de souvereiniteit over West-
Nieuw-Guinea. · 

Dit positieve stellingnemen zouden wij willen voorhouden aan de 116 
intellectuelen en aan allen, die een goede verstandhouding met Indo
nesië wensen. En wij zouden al diegenen willen herinneren aan het 
voorstel van de communistische fractie tijdens de algemene beschou- · 
wingen in de Tweede Kamer, om een parlementaire delegatie naar 
Indonesië te zenden teneinde de voorwaarden voor zulke besprekingen 
te schappen. 

Velen der intellectuelen zijn lid van een politieke partij. Zij zouden 
reeds een concrete daad stellen, indien zij van hun partij verlangden 
Qffi hun politiek tegenover Indonesië te wijzigen. 

J.M 
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DEMASQUE VAN HET 

"ONPARTIJDIGE GEZAG" 

DE Spaanse minstreel, met het volk in bittere armoede levende, wist 
het honderden jaren geleden al: 

Men zegt, als rijken drinken: 
"Dat gaat er vrolijk toe". 
Als armen drinken, scheldt men 't 
Voor dronkemansgedoe.l) 

Het hangt er maar vanaf door welke bril men het beziet. 
Dat geldt niet alleen en in de eerste plaats voor een feestelijk gebruik 

van alcoholica door Spanjolen, maar vooral ook voor de vaak schokken
de gebeurtenissen in het hedendaagse politieke leven. 

Toen vredelievende Amsterdamse burgers enkele jaren geleden op de 
5e Mei langs het verzetsmonument op de Dam defileerden onder de 
leuze "Weg met de E.D.G.", schreeuwden de politieke partijen, die zich 
dienstbaar maken aan het oorlogszuchtige grootkapitaal, over "straat
terreur" en trok het "gezag" onverwijld en niet zonder plezier de 
blanke sabel. 

Toen op de 4de November 1956 een schreeuwende, met stenen en 
benzineflessen gewapende meute de gebouwen van de Communistische 
Partij en andere arbeidersorganisaties bestormde, spraken dezelfde 
partijen met een brok in de keel over een door de Communisten tot het 
uiterst getergde menigte", over "volkswoede" en keek het "gezag" 
goedkeurend toe. 

Toen geen gummi-stok, maar een vriendelijk knipoogje. Geen wilde 
charge door opgezwiept ruitervolk, maar een brede, bemoedigende lach 
op het gezicht van geuniformeerden, die anders bol staan van "gezag". 
In sommige gevallen trokken de dienaren van het "boven-partijdige 
rgezag" enthousiast met hun terl'oristische volle neven op. Dat gebeurde 
rbij de fascistische bestormingen van "Felix Meritis", bij de uitbarsting 
van de wilde NSB-horde op de Mariaplaats in Utrecht en eveneens op 
de Prinsegracht in Den Haag. 

En hiermee kwam een voor vele rechtschapen burgers merkwaardig, 
openlijk samengaan tus~en politie en onderwereld tot stand. 

In Amsterdam bezegelden ex-SSers, provocateurs en andere onder
wereld types dit samengaan met "een hoeraatje voor de politie!"2) 

Zij zagen het als een alliantie, waarop de 4 November-terreur zou 
moeten en ook alleen maar zou kunnen berusten. 

De passiviteit en later de tergende traagheid van het politie-apparaat 
vormden de breed uitgespannen parapluie, waaronder de misdadige 
elementen hun verafschuwde werk konden verrichten. 

1) Copla, vertaald door Hendrik de Vries. 
2) "4 November", blz. 11, brochure CPN. 
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De politie heeft in het kader van de terreur-campagne een belang
rijke rol gespeeld - zij stond ondubbelzinnig aan de zijde van de 
complotteurs tegen de democratie. 

En het is niet weinig belangrijk om de vraag te stellen: hoe dient 
men de houding van de politie te verklaren? 

Moet men hem toeschrijven aan de geest, die in het politiecorps 
heerst en aan het feit, dat de Nederlandse politie na de oorlog voor een 
deel bestaat uit manschappen, die tijdens de bezetting in het beruchte 
kamp Schalkhaar of in Apeldoorn door de nazi's werden opgeleid? 

Dit speelt alles een belangrijke rol en niemand kan voor deze bijzon
derheid de ogen sluiten. 

Het is ten allen tijde van betekenis of politie-manschappen uiterst 
reactionnair of zelfs fascistisch geïnfecteerd zijn of niet. Een politie
apparaat, waarvan de manschappen in meerderheid bewust anti-fas
cistisch en met het volk verbonden zouden zijn, zou vanzelfsprekend 
zeer moeilijk door de reactie gehanteerd kunnen worden in acties tegen 
het volk en zijn rechtvaardige zaak. Het zou bij .het bestaan van zulk 
een situatie dergelijke acties zelfs onmogelijk kunnen maken. Maar dit 
is niet de raliteit van het ogenblik. Ofschoon er op 4 November ook 
een aant,al politiemannen waren, zij het nog te weinig, die niet met de 
terreurdaden instemden, verandert dit aan de strekking van het volle
dige apparaat niets. 

De katholieke politici Beel en Van Maarseveen, resp. minister van 
binnenlandse zaken en justitie in verschillende na~oor1ogse kabinetten, 
hebben al het mogelijke gedaan om Schalkhaarders op hun posten te 
laten en om vooruitstrevende elementen uit het politie-corps te weren. 
De zuivering werd een aanfluiting en het is bekend, dat strijders uit 
het voormalig verzet, die in de jaren na 1945 naar een betrekking bij 
de politie solliciteerden, als melaatsen werden geschuwd en geweerd. 
Niet, omdat zij Communisten geweest zouden zijn, maar simpel en 
alletn omdat zij teveel met het volk zelf verbonden waren. Het was 
dezelfde politiek die de katholieke minister Fievèz en zijn opvolgers 
tot uitvoering brachten ten aanzien van de beroepskern van de strijd
krachten. Deze beroepskern werd geïnfiltreerd met oud-KNIL-officie
ren, die vóór 1940 de lof van Mussert zongen en na 1945 hoopten een 
requiem voor de Republiek Indonesië in te kunnen zetten. Zij werd 
practisch hermetisch afgesloten voor candidaten uit de kringen der 
niet-confessionele partijen. Bij leger, zowel als politie was het enige 
oogmerk de onwrikbare trouw van het gezagsapparaat aan de Romme
politiek te vestigen en door dik en dun te handhaven. 

De samenstelling en de geest van het politie-corps hebben ongetwij
feld dan ook hun invloed uitgeoefend op het optreden in de November
dagen, doch vormen niettegenstaande dit toch niet de hoofdfactor. 

Opmerkelijk was namelijk, dat de reactie van de politie op de ge
beurtenissen overal gelijkmatig was. Zo gelijkmatig, dat men naar ons 
gevoel terecht een bepaalde, zéér duidelijke instructie van hogerhand 
veronderstelt. 

Op de avond van de 4de November, omstreeks 10 uur, stelde het 
Tweede Kamerlid Frits Reuter zich in verbinding met de minister van 
binnenlandse zaken, Struycken, die zich thuis bevond en mededeelde 
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niets van ongeregeldheden vernomen te hebben en slechts toezegde 
zich op de hoogte te zullen stellen. Dit had alleen een minieme verbete
ring van de houding der politie in Den Haag tengevolge. 

Het Amsterdamse raadslid Wim Jansz telefoneerde diezelfde avond 
en de nacht daarop volgende ongeveer 5 maal met burgemeester 
D'Ailly. 's Nachts om één uur had hij een persoonlijk gesprek met 
D'Ailly in diens ambtswoning. 

De burgemeester verklaarde echter geen voldoende politie-eenheden 
ter beschikking te hebben om het geweld te beteugelen. 

De autoriteiten weigerden in te grijpen. 
De enige kracht, waarop vertrouwd kon worden, was de kracht van 

de arbeiders zelf. 
De politie vervulde de taak, die haar weloverwogen was toebedeeld: 

niets doen! 

* * * 

Zo is de werkelijkheid. 
Zij slaat het sprookje van de "bovenpartijdige" politie aan scherven. 

De schildering van de politie als een goedmoedige gemeenschap van 
Veilig Verkeer-apostelen blijkt rasechte "kitsch". Het beeld van de 
politie, de zich ontfermt over alle burgers, zoals zij zich - wanneer 
men de tijd daarvoor gunstig acht - ontfermt over de kindertjes van 
de Amsterdamse Eilanden, druipt van schijnheiligheid. Het gezwaai 
met zebra-armen, die het verkeer in goede banen leiden, het bezorgen 
van nieuws aan de kranten over "Gerrit de Stotteraar", het snorrèn 
van de Amsterdamse vijf maal acht-wagentjes naar burenruzies en 
nachtelijk gerucht is niet de belangrijkste en meest wezenlijke functie 
van de politie. Natuurlijk, de politie vervult eveneens een aantal sociale, 
algemeen ordenende functies, die voor de politie in de kapitalistische 
en voor die in de socialistische staat dezelfde zijn. Al moet daarbij op
gemerkt worden, dat zelfs bij het uitoefenen van deze algemene functies 
het klasse-karakter van het apparaat zich regelmatig doet gevoelen en 
zich hierbij niet alleen manifesteert in de politionele, maar vooral ook 
in de justitiële activiteit. 

Deze algemene functies· vormen echter niet het we;z;en van de zaak 
Zij dragen er wel toe bij -evenals ten aanzien van het probleem van 
de staat in het algemeen -, dat zeer velen het wezenlijke karakter van 
de politie moeilijk onderkennen. 

Het karakter van de politie, één van de machtsorganen van de staat, 
wordt bepaald door het karakter van de staat zelve. Hoewel de bekende 
reformistjhr.van der Goes van Naters spreekt over de "staatsgemeen
schap" en alle burgerlijke politici wijze woorden schrijven over de staat 
als "vertegenwoordiger van het algemeen belang" leert het Marxisme
Leninisme ons, dat de staat in werkelijkheid het instrument van de 
heersende klasse ter onderdrukking van de onder liggende klasse is. 
Géén boven-natuurlijke, géén door "God gestelde macht" boven de 
tegengestelde maatschappelijke krachten, maar de uitkomst van de 
krachtsverhoudingen in de maatschappij. De kapitalistische staat is het 
instrument om het proletariaat, het werkende volk te onderdrukken en 
de belangen van de bourgeoisie veilig te stellen. Aan deze taak worden 
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alle organen van de kapitalistische staat (regering, bureaucratie, leger 
en politie) dienstbaar gemaakt. 

Onvergelijkbaar duidelijk stelt Lenin de zaak: 

"Zulk een machine, dit staat heet, waarvoor de mensen met 
bijgelovige verering blijven stilstaan en het oude sprookje ge
loven, dat zij de macht van het gehele volk zou zijn, - he,t 
proletariaat werpt die machine op zij en zegt: -dit is een bur
gerlijke leugen. Wij hebben deze machine van de kapitalisten 
afgenomen, wij hebben ze zelf in bezit genomen. Met deze 
machine, of knuppel, zullen wij iedere uitbuiting vernietigen en 
wanneer er op de wereld geen mogelijkheid tot uitbuiting meer 
is gebleven, er geen grondbezitters, geen fabrieksbezitters meer 
zullen zijn, -het niet meer zó zal zijn, dat de ene wordt over
verzadigd, terwijl de anderen hongeren, - eerst dan, als hiervoor 
geen mogelijkheid meer zal zijn gebleven, zullen wij deze 
machine bij het oude ijzer werpen".3) 

De socialistische staat is een machtsapparaat van de arbeidersklasse 
en haar bondgenoten in de strijd tegen de vroegere uitbuiters: zij ver
tegenwoordigt de belangen van de overgrote meerderheid van het volk 
en richt zich tegen degenen, die deze belangen aantasten. 

De politie is een werktuig van de staat, van de "overheid". 
En waar de werkers van de Sowjet-Unie vol trots de woorden van 

Majakowski, "mijn militie-man beschermt mij", kunnen citeren, kunnen 
de arbeiders van ons eigen land aan de hand van de nieuwe, harde 
ervaring, die de 4de November hun heeft gegeven, vaststellen, dat 
overheid en politie onder het kapitalisme niet hun belangen, maar wèl 
die van de kapitalisten beschermen. 

Een duidelijke uitspraak over de aard van de politie in de kapitalis
tische staat wordt door de regeringscommissie ter bestudering van het 
politie-vraagstuk gedaan in het verslag, dat in 1950 gepubliceerd werd: 
"De poli tie-functie heeft een, van nature, conservatief karakter". 

In alle geschriften, die betrekking hebben op de politie, komt als één 
van de belangrijkste taken naar voren: het handhaven van orde en rust. 

Nu kan men dit begrip naar vele kanten uitleggen - dat is de laatste 
tijd toch wel gebleken. . 

Om op het spoor te komen van wat dan wei onder deze orde en rust 
wordt verstaan in deze kapitalistische maatschappij, willen wij de heer 
K. Broekhoff, ex-wnd. Hoofdcommissaris van politie te Amsterdam aan 
het woord laten. 

Hij zegt: "De moeilijkheid zit echter in het feit, dat de politie bij 
wijlen ook een repressieve taak heeft te vervullen, welke van zo 
ernstige aard kan zijn, dat zij zich evenals een leger tegenover een 
vijand ziet geplaatst, zij het dan een binnenlandse vijand".4) 

Broekhoff laat ons niet in het ongewisse. Hij verschaft ons ook een 

3) "De Staat", voordracht voor de Swerdlowsk-Universifeit. 
4) "Enkele aspecten van het politievraagstuk" (1945), blz. 10. 
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voorbeeld van binnenlandse vijand: de steuntrekkers in Juli 1934 in de 
Jordaan, die de strijd tegen de steunverlaging hadden aangebonden. 

Dat met orde-verstoorders geen kleine groepen terroristen en met 
binnenlandse vijand in het algemeen geen fascistische organisaties 
bedoeld worden, blijkt wanneer hij spreekt over te slap optreden en 
zegt: " ... maar de oorzaak is gelegen in het feit, dat de massa zich 
sneller omvormt van burgerij tot binnenlandse vijand dan de betrokken 
autoriteiten geestelijk kunnen verwerken". 

Wanneer men leest hoe blijmoedig en met hoeveel gemak Broekhoff 
de massa als de "binnenlandse vijand" bij uitstek afschildert, kan men 
zich niet al te goed voorstellen, dat politie-autoriteiten als hij er 
moeilijkheden mee zouden hebben dit geestelijk te verwerken. 

Voor het "gezag" (natuurlijk altijd weer "onpartijdig") zijn de massa, 
die strijdt voor betere levensomstandigheden en ook de organisaties, 
die haar daarbij leiden, de "binnenlandse vijand" per definitie. 

Vanuit het vage geredenaar over "orde en rust" komt men zo met de 
voeten op de begane grond en blijkt duidelijk, wat bedoeld wordt. 

Waar het volk in de ogen van hoge politie-autoriteit en gezagsdrager 
staat, wordt duidelijk uit een brief, die de minister van binnenlandse 
zaken Schimmelpenninck op 1 October 1842 aan de Koning schreef en 
waarin hij sprekende over één der belangrijke taken van de politie -
men kende toen nog niet de fijne kneepjes van de kunst der camoufla
ge, waarmee de "theoretische" schatkamer van het reformisme zo vol 
gestouwd is -in één adem "het algeroeene toezigt over de openbaren 
geest", "over groote volksvergaderingen" en "over de zogenaamde 
publieke vrouwen" noemt. 

Een fijnzinnige waardering van het volk en zijn organisaties. 
Hoewel de ingesteldheid van politie en "gezag" in periodes van 

rustige aard, zonder scherpe klassen-botsingen, met de sluier van het 
"algemeen belang" kan worden verborgen, treedt zij onmiddellijk aan 
het daglicht, wanneer er felle strijd ontbrandt. Bij grote stakingen 
staat de politie (plus honden) aan de kant van de ondernemers en 
treedt zij tegen de stakers op. Toen de arbeiders van Amsterdam en 
van andere steden in 1946 in verzet kwamen tegen de troepen-uitzen
dingen naar Indonesië ter voorbereiding van de koloniale oorlogen 
tegen ons broedervolk, trad de politie fel op, rukte met groot materiaal 
uit en loste het fatale schot, dat één burger het leven kostte. 

Of door direct op te treden tegen de arbeiders óf door de onderwereld 
zijn terreu:t: tegen de vooruitstrevende organisaties te laten bedrijven 
zonder in te grijpen, heeft de politie duidelijk haar klasse-karakter bij 
een reeks van conflicten getoond. 

Van dit laatste is nog een sprekend voorbeeld te geven, dat in z'n 
uiterlijke vormen en afgemeten naar de houding van politie en over
heid als twee druppels water op de 4 November-terreur lijkt. 

Op 19 Februari 1887 werd de 70ste verjaardag van Koning Willem III 
gebruikt .om een wilde menigte op te hitsen tegen de eerste socialisten, 
die moedig en tegen alle onderdrukking in hun idealen verkondigden. 

Het blad van Domela Nieuwenhuis, "Recht ~oor Allen", gaf op 
26 Februari 1887 een uitvoerige beschrijving van de Oranje-furie: 

"Vier dagen lang kon in de hoofdstad des Rijks een troep om-
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gekochte woestelingen rondwaren met luide uitgesproken be
doeling van moord en plundering, gedekt door de kleuren van 
Oranje en van Nederlands vlag, beschermd en bijgestaan door de 
politie . .-. een troep Oranje- en jenever-vereerders, die onder 
bedreiging van moo11d herhaaldelijk langs het huis trokken van 
Fortuyn tot tien uur in de avond, toen een ruit werd ingeslagen 
en eindelijk een rechercheur van de vlak bijgelegen politie-post 
kwam vragen of ... er soms ook hulp nodig was! 

... Ook onze vriend Mater en de zijnen werden dien avond 
herhaaldelijk bedreigd: eenmaal drong men zelfs zijn woning 
binnen om hem er uit te halen en niet heen te gaan voordat een 
vrouw verklaard had dat hij niet thuis was. De politie achtte 
zich niet geroepen tegen deze volgens de pers zo "treffende blij
ken van verknochtheid" aan Oranje te keer te gaan. Oranje's 
vrienden werden daardoor natuurlijk aangemoedigd en telkens 
brutaler, zodat zij den volgenden dag besloten een formele 
strooptocht op touw te zetten ter ere van Oranje, waartoe zij 
zich Maandagavond omstreeks 8 uur opnieuw organiseerden. 
Niet minder dan driehonde11d vrienden sterk trok de Oranje-stoet, 
gedekt door vlaggen van Oranje en Nederland en behoorlijk ge
leid door een trompetter, ongestoord langs de Kalverstraat en 
de Reguliersbreestraat naar het Waterlooplein, waar het café van 
onze vriend Penning was gelegen, het doel van Oranje's vrien
den. Na twee malen onder bedreiging met moord daarlangs te 
hebben gedefileerd, vatten de oranjevrienden eindelijk post, 
losten een schot op het gebouw, wierpen alle glazen in en mis
handelden de bezoekers ... uit sympathie met Oranje! 

Dit alles geschiedde onder de rook van het schuins tegenover 
gelegen politiebureau, terwijl zelfs onder de ogen der politie de 
hulde aan Oranje werd voltooid door de lantaarn van het huis 
af te rukken ... (Daarna) trok de Oranjestoet naar het huis van 
den coryphée der liberalen, den burgemeester van Tienhoven, 
het hoofd der politie, om hem een ovatie te brengen uit dank
baarheid voor zijn wonderbare leiding en de hun nu reeds ge
durende drie achtereenvolgende dagen gelaten vrijheid van 
bedreiging, mishandeling en vernieling van personen en goede
ren, een inderdaad zeldzaam voorrecht in de hoofdstad van een 
Rijk, waar de "beschaving" en het "intellect" de regering 
vormen!" 

De arbeidersbeweging in ons land heeft zich, puttende uit eigen 
bewogen geschiedenis en met veel moeite en pijn lerende, een duide
lijk beeld kunnen vormen over de orde en rust, die de politie na
streeft en over het hoog-aanbeden gezag. 

* * * 

DE heersende klasse is werkelijk dol op dit soort gezag en de schrik 
slaat haar om het hart als een "gezags-vacuum" dreigt. Een 

vacuum in het burgerlijke gezag, een korte periode van onderbreking, 
zou de mogelijkheid kunnen schenken aan het volk zelf om haar 
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eigen gezag te doen gevoelen. Dit staat voor de bezittende klasse 
gelijk aan een hals-misdaad. Het gezag immers, is het privilege van 
het groot-kapitaal, dat regering en machtsorganen beheerst. 

De Nederlandse bourgeoisie heeft aan het begin en aan het einde 
van de oorlog met Hitier-Duitsland geheel uit dit gezichtspunt ge
handeld. 

De Nederlandse regering, die aan de vooravond van de tweede 
wereldoorlog, al het mogelijke had gedaan (o.a. door bet stroperige 
gefleem van minister-president De Geer) om ons volk in slaap te 
sussen en ons land practisch in een staat van onverdedigbaarheid 
bracht ten aanzien van het Duitse fascisme, was in de oorlogsdagen 
in volslagen verwarring en niet bij machte ook maar iets doeltref
fends tegen de Duitse invasie te ondernemen. Geslagen met innerlijke 
verlamming werden de oorlogsdagen door de bewindslieden door
gebracht met schier eindeloze vergaderingen, die op hun beurt alleen 
weer leidden tot dadenloosheid. 

De hoogste zorg, die men scheen te hebben, was nog het voor
komen van een gezagsvacuum, dat zou kunnen intreden in de periode 
tussen het vertrek van de regering naar Londen en de aankomst van 
de Duitse troepen in de grote centra van ons land. 

Toen het overgrote deel van het Kabinet reeds naar Hoek van 
Holland was overgebracht om de overtocht te aanvaarden, bevonden 
de ministers Van Rhijn en Steenberghe zich nog in den Haag om het 
gezag over te dragen aan generaal Winkelman, de opperbevelheb
ber. Eerst daarna volgden deze twee ministers hun collega's. 

Wat men met deze daad voor ogen had en waarom men haar van 
betekenis achtte, blijkt uit een verklaring van oud-minister van 
Rhijn: 

" ... wij (hadden) het gevoel, dat het kabinet toch in ieder geval 
zorg moest dragen, dat het gezag op een normale wijze werd over
gedragen. Wij hadden daarbij de gedachte, dat de opperbevelhebber 
zou worden geroepen en dat hem op de normale wijze het gezag zou 
worden overgedragen. Er bestond toch de mogelijkheid, dat er een 
revolutie of onlusten zouden uitbreken, als niemand zou weten in 
wiens handen het gezag op dat ogenblik berustte. Wij zagen een en 
ander zwaar in, juist omdat wij voelden, dat het zo'n geweldige te
leurstelling zou zijn voor het Nederlandse volk, dat de ontwikkeling 
van de gebeurtenissen zo was".5) 

Dus geen gezag om op het allerlaatste ogenblik nog doeltreffende 
tegenstand tegen de Duitse fascisten te kunnen organiseren, maar om 
een beweging onder het volk - die onder die omstandigheden alleen 
maar anti-fascistisch zou kunnen zijn, zoals Van Rhijn zelf sugge
reert - te voorkomen. 

De zorg voor het "gezag" is in wezen dus de angst voor het volk. 
Dat bleek ook sterk aan het einde van de bezetting. Gedurende de 

oorlog kende de ondergrondse beweging de z.g. "Orde-dienst", die in 
handen was van de reactionnaire Christelijke groeperingen en die 
niet zo zeer op het plegen van verzet tegen de Wehrmacht dan wel 
op het voorhanden hebben van een organisatie voor het handhaven 

5) .Parlementaire Enquête Rapport, Deel 2 C, blz. 116. 
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van "orde en rust" direct na de capitulatie was gericht. In het laatste 
oorlogsjaar werd door de regering te Londen een college van ver
trouwensmannen in bezet Nederland ingesteld. De Grote Advies
Commissie der Illegaliteit schetst de betekenis hiervan op de vol
gende wijze: 

"In Augustus 1944 werd het College van Vertrouwensmannen der 
Regering gevormd. Het college kwam tot stand toen de bevrijding 
van het gehele land aanstaande scheen en was gedacht als vertegen
woordiging der Regering tijdens een "gezagsvacuum" dat zou kunnen 
ontstaan tussen bevrijding en aankomst van "vooruit te zenden 
ministers". Hoofdtaak van het college zou zijn het "nemen van maat
regelen ter handhaving van orde en rust".6) 

U ziet het, waarde lezer, de zorg voor het "gezag" is roerend. 
Het is zonneklaar, dat de toenmalige illegaliteit, met de beschik

king over de B.S., absoluut afdoende in staat geweest zou zijn om 
orde op zaken te stellen, beter dan welk apparaat dan ook. De 
verzetsbeweging had crediet bij het Nederlandse volk en bezat een 
autoriteit, die iedere regering haar had kunnen benijden. Maar waar 
het juist om ging, was om de invloed van deze, in vele opzichten 
sterk met ons volk vêrbonden, illegaliteit in te dammen en haar 
zorgvuldig gescheiden te houden van het staatsgezag, zelfs zorgvuldig 
te vermijden, dat zij hier een werkelijke invloed op zou kunnen uit
oefenen. De Nederlandse bourgeoisie met haar rijke binnenlandse 
en koloniale ervaring pakte de zaken sluw aan en overtrof wat dat 
betreft haar Belgische klasse-genoten, die tijdens de regeringsperiode 
van Pierlot in een heftig conflict met de vroegere illegaliteit ge
wikkeld werden. 

In Nederland kwamen er commissies en colleges van oud-strijders, 
die over alles mochten adviseren, maar vooral niets mochten 
beslissen en de handen af dienden te houden van het staatsapparaat. 

Dit apparaat immers, diende betrouwbaar te zijn voor de heer
sende klasse, voor de grote trusts en monopolies en voor de politieke 
formaties, die in het openbaar voor de belangen van de grote onder
nemers optraden. 

Dat was telkenmale de zin van het dempen van het vacuum. 
Het "gezag" dient onaantastbaar in de handen van enkelen te 

blijven, wat er ook geschiedde. Hoewel de bewierrokers van deze 
staatsautoriteit zich fel kantten tegen de Marxistische analyse van 
de staat als onderdrukkingsinstrument van één bepaalde klasse, be
vestigt hun optreden iedere dag opnieuw de juistheid van deze 
stelling. 
Hun trouw aan het klasse-karakter van het gezag, van de staat, is 
zo groot, dat zij over grenzen en over scherpe tegenstellingen 
heenreikt 

Een toppunt van klasse-solidariteit tussen de Nederlandse bour
geoisie en de zich van het fascisme bedienende Duitse bourgeoisie is 
te vinden in de wet over de "Aansprakelijkheid van de Overheid 
voor~han~elingen, verricht tijdens of tengevolge van de bezetting".7) 
6) Witboek van de Grote Advies-commissie der illegaliteit (1950), blz. 115. 
7) Het betreffende wetsontwerp werd door de Tweede Kamer aangenomen op 
30 Sept. 1949. De Communisten stemden tegen. 
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Deze wet bepaalt, dat de Nederlandse overheid o.a. bereid is finan
ciele aansprakelijkheid te erkennen voor overeenkomsten, die door de 
Duitse bezetter in overeenstemming met artikel 43 van het Land
oorlogreglement zijn aangegaan. 

En in dit artikel wordt o.a. vastgesteld: "Wanneer het gezag van 
de wettelijke overheid feitelijk is overgegaan in handen van degene, 
die het gebied heeft bezet, neemt deze alle maatregelen die in zijn 
vermogen staan, teneinde voor zoveel mogelijk de openbare orde en 
het openbaar leven te herstellen en te verzekeren ... " 

Zo is de Nederlandse regering dus bereid de kosten te betalen, die 
de Duitse overheid maakte bij de handhaving van de "openbare 
orde", terwijl het Nederlandse verzet en een groot deel van ons volk 
tijdens de bezetting alles deden om deze "orde" zo doel treffend en 
ingrijpend mogelijk te verstoren, daarbij ondervindende, dat "nieuwe 
orde - lege borden" bracht. De strijd· van de Duitse machtsorganen 
tegen de illegaliteit kan dus voor een deel door ons betaald worden. 

Zover heeft het orde-complex onze bourgeoisie gebracht. 
Hoe groot onze verontwaardiging hierover ook moge zijn, het helpt 

ons bij de bestudering van het vraagstuk van ~c.taat en gezag en laat 
ons duidelijk zien, wat de ware aard is van dit· "los van groepsbelan
gen staande" instituut. 

Het gezag, waarvoor de politie optreedt en waarvan zij één van 
de instrumenten is, is het gezag van de grote trusts, van het oorlogs
zuchtige grootkapitaal, dat waarachtig toch grotere belangen heeft 
dan de regeling van het verkeer door de nauwe straten van een oude 
binnenstad. 

* * :1< 

VOOR degenen, die nog illusies hadden over het "gezag", zal de 4de 
November een demasqué geweest zijn. Terwijl stenen projectielen 

door de lucht suisden, viel het masker, dat in de loop der jaren zo 
keurig en vakkundig gesierd werd met de verf der onpartijdigheid. Het 
was slechts waterverf ... Dit behoeft ons niet te verrassen. Wat ons 
echter tot grote waakzaamheid moet manen is het feit, dat de overheid 
haar eigen veel bezongen "parlementaire democratie", waarin de orga
nisaties van de arbeidersklasse hun legale plaats hebben veroverd, niet 
actief wenste te verdedigen. Het lijdzaam toezien van de overheid als 
de fascistische onderwereld zich tegen de klassebewuste arbeiders
partij keert is een verschijnsel, dat iedere periode begeleidt, waarin de 
voornaamste reactionnaire krachten in het land er naar •treven hun 
troef "fascisme" uit te spelen. 

Hier tegenover moet de ernstige bereidheid van de arbeidersbewe
ging en alle andere anti-fascisten staan om de verworven democratische 
rechten te verdedigen. 

De tijd, waarin wij leven, de wijziging in de krachtsverhoudingen die 
heeft plaats gehad, geven ons hiervoor alle mogelijke perspectief. 
Laten wij een ieder hiervan doordringen! 

Ook de Heilige Hermandad, die niet zo heilig bleek en zijn patronage 
niet over de keien-gooiers uitstrekte. 

JOOP WOLFF 
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NOORDOOSTPOLDER EN 
PLATTELANDSPOLITIEK 

HET bekende Franse tijdschrift La Nouvelle Critique heeft onlangs 
een zeer lezenswaardig artikel gepubliceerd, getiteld "Kleine socio

logie van de Zuiderzee". Lezenswaardig - omdat de schrijver H. de 
Ruyter het Franse publiek met grote kennis van zaken inlicht over de 
geschiedenis van de nieuwe polders en de (reeds) zeer ingewikkelde 
maatschappelijke verhoudingen in de Noord-Oostpolder. Voorts is het 
artikel interessant, omdat daaruit blijkt met welke zorgvuldigheid de 
plannen tot bevolking en exploitatie van het nieuwe land ter hand zijn 
genomen. Prijzenswaardig is ook de poging van de schrijver, Lich een 
oordeel te vormen over de maatschappelijke positie die de verschillen
de bevolkingsgroepen kenmerkt. Toch kunnen wij dit deel van het 
artikel weinig geslaagd noemen. 

Want helaas is deze bijdrage tot de kennis van de nieuwe polders in 
de eerste plaats niet vrij van onjuistheden en ook niet van schadelijke 
oveTdrij vingen. 

Wanneer de auteur bv. verklaart, dat het bij de boerderijen in de 
Noord-Oost-polder om intensieve culturen gaat en wanneer hij deze 
plaatst tegenover de gemengde bedrijven in andere delen van het land, 
waarvan de bedrijfsbasis fruit- en groenteteelt alsmede veefokkerij zou 
zijn, dan geeft hij ongetwijfeld blijk van vele dingen door elkaar 
te halen. 

Zoals bekend behoren de tuinders- en fruitbedrijven in ons land tot 
de meest intensieve bedrijven ten platten lande. Voorts mag bekend 
zijn dat ook het veefokbedrijf in ons land niets te maken heeft met het 
zeer extensieve bedrijf van de v.eefokkers in - laten we zeggen -
Australië of Sowjet-Azië. De gemengde bedrijven in ons land echter 
ontlenen hun naam aan het feit dat zij melkveehouderij met graanbouw 
en vaak ook nog met varkènsmesterij en de productie vah eieren com
bineren. Het gaat hier dus om een zeer intensieve bewerking van het 
land. In elk geval intensiever dan op de bouw-bedrijven in Noord-Oost
Groningen, de Haarlemmermeerpolder, de nieuwe Noord-Oostpolder en 
andere delen van het land. Men kan alleen maar zeggen dat feitelijke 
onjuistheden als hier genoemd een overigens degelijke studie ontsieren. 

Onjuist is het ook als de schrijver het emigratieprobleem afdoet met 
de verklaring: "De verovering van het nieuwe land heeft de voortzet
ting van de massale emigratie van arme en middel-boeren naar Canada 
enz. niet verhinderd." Dit is onjuist, omdat hier een eenzijdige voor
stelling van zaken wordt gegeven. De massale emigratie werd immers 
pas na de oorlog regerings-politiek en zij werd bedreven ondanks de 
voortzetting van de inpolderingswerkzaamheden. De politiek van de 
regering ten aanzien van de kolanisering van de nieuwe polders vormt 
dus slechts een facet van dit vraagstuk. 

Onjuist - omdat de auteur zich aan overdrijvingen schuldig maakt 
- is ook zijn beschrijving van het arbeids-vraagstuk in de Noordoost
polder. 
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Ongetwijfeld zal de Nederlandse lezer met belangstelling kennis 
nemen van ~e volgende mededeling: "Men heeft mij verzekerd- aldus 
de auteur - dat er een officiële tendens bestaat om het aantal land
arbeiders in de nieuwe polder te beperken ten einde het "risico van 
eventuele infiltratie van communisten te vermijden"; ik twijfel niet aan 
deze bedoelingen mäar ik betwijfel zeer sterk het succes van deze 
politiek." Wat het laatste betreft heeft de schrijver ongetwijfeld gelijk. 

Maar toch gaat het hier om een onvolledige voorstelling van zaken. 
Want het voornaamste motief was en is het onttrekken van arbeiders 
aan de landbouw ten gunste van de industrie. 

In dit verband lijkt het ons nuttig ook de aandacht te vestigen op 
een van de overdrijvingen van de auteur. Als men hem moet geloven, 
dan is het in de Noord-Oostpolder de gewoonte dat de graanhandelaar 
's ochtends om twee uur en de kunstmesthandelaar 's nachts om 11 uur 
verschijnt, met het gevolg dat de vaste arbeider practisch 24 uur in 
touw is. Wij betwijfelen of de schrijver dit ernstig meent. Maar derge
lijke beweringen zijn o.i. juist nadelig in de strijd rondom de gerecht
vaardigde klachten die de vaste landarbeiders t.a.v. de werktijden en 
de algemene arbeidsvoorwaarden hebben. 

Wanneer de auteur verder een poging doet de levensamstandigheden 
van de landarbeiders in de nieuwe polder te beschrijven dan vertelt hij 
de Franse lezer dat hun voedsel in hun oorspronkelijke woonplaats 
(Drente enz.) bestond uit aardappelen, runder- of schapenvet. "Zij 
hadden er kleine stukjes land, waarop de landarbeiders ,hun jaarlijkse 
voorraad aardappelen oogstten, precies als door Van Gogh beschreven." 
De Franse lezer moet wel de indruk krijgen, dat de toestand in de 
polder in wezen nog erger is dan ten tijde van de aardappeleters. Want 
daar hebben ze niet eens een stukje land om zelf te bebouwen en "on
verkoopbaar" rundervet, dat ze vroeger in Drente kochten, is in de 
Noord-Oost-polder niet verkrijgbaar. Derhalve zijn ze aangewezen ... 
op beter voedsel! Ook dit is een soort sociale critiek die haar doel mist, 
omdat zij voorbijgaat aan de huidige omstandigheden en aan de werke
lijke grieven, die onder de landarbeiders leven. 

Toch is dit alles detailcritiek en wij zijn geneigd de ongetwijfeld 
jonge auteur. deze feilen niet al te zeer aan te rekenen. Alhoewel de 
bron van deze feilen makkelijk te raden is: het traditionele sectarisme 
en dit sectarisme kenmerkt ook de algemene beoordeling van het land
bouw-vraagstuk door de auteur. 
Als men hem moet geloven dan is het voornaamste vraagstuk van de 
huidige landbouw-politiek in ons land de klassenstrijd tussen de grote 
boeren, die met "de grote banken en de industrie" verbonden zijn én 
de kleine en middelboeren. 

Hierbij moeten wij allereerst opmerken, dat wij het met de schrijver 
geheel .eens zijn in zijn beschrijving van de bevoordeling der grote 
boeren bij de verdeling van het nieuwe land. Wanneer hij dus schrijft, 
dat de communisten ernstige critiek hebben op de wijze waarop de 
regering het land verdeelt en op de voorwaarden waarop boeren in de 
nieuwe polder worden toegelaten, dan kunnen wij dat slechts beamen. 

Wanneer hij echter verklaart, dat de drooglegging van de nieuwe en 
rijke landerijen "bijgedragen heeft tot de relatieve proletarisering van 
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een groot deel der boeren", dan moeten wij zeggen dat hij het accent 
volkomen verkeert legt. 

Het is juist, dat het aandeel van de grotere boeren door de politiek 
der regering in de nieuwe polders ten nadele van de kleinere boeren 
vergroot is. 

Onze vraag is echter allereerst hoe groot de "bijdrage" tot de relatieve 
proletarisering der kleine boeren wel is? Laten we eens aannemen, dat 
50 % van de nieuwe polder in handen van grote boeren is gekomen. 
Laten we daarbij uitgaan van bedrijven boven 24 hektare. Het zou dan 
een gebied betreffen dat ongeveer % % van de tótale landbouw-opper
vlakte van Nederland uitmaakt! 

Wij zijn beslist voor een theoretisch juist stellen der vraagstukken en 
theoretisch heeft de schrijver dus het gelijk aan zijn kant. Maar de 
practische betekenis van de bevoordeling der grote boeren in de 
nieuwe polder voor de algehele toestand van de Nederlandse boeren is 
-zoals uit onze cijfers blijkt- uiterst gering! Daarbij willen we nog 
opmerken dat de politiek der regering t.a.v. de nieuwe polder de land
nood ongetwijfeld vergroot heeft, in plaats van verminderd. 

Maar zelfs in een beschrijving die gewijd is aan de nieuwe polders, 
is het ontoelaatbaar uitsluitend dit ene en ondergeschikte element te 
noemen en te verzwijgen dat de schrikbarende achteruitgang van de 
financiële en algemene economische positie der kleine en middelboeren 
in de eerste en voornaamste plaats te wijten is aan lage garantieprijzen, 
die de regering heeft vastgesteld. Maar deze lage garantieprijzen treffen 
niet alleen de kleine en middelboeren, doch ook de grote boeren! 

Uitgaande van de kern der algemene situatie moet derhalve een 
progressieve partij haar politiek als volgt formuleren: terwijl regering 
en industrie trachten door hun politiek (bv. ten aanzien van de land
verdeling in de nieuwe polders) de bestaande tegenstellingen tussen 
grote en kleine boeren te vergroten en aldus het totstandkomen van een 
gesloten front tegen de landbouwpolitiek van Den Haag te voorkomen, 
moet zij juist trachten grote en kleine boeren in één front te verenigen 
tot gemeenschappelijke strijd voor hogere garantieprijzen. 

Immers: het is een .feit, dat ook de inkomsten der grote boeren àls 
gevolg van de na-oorlogse politiek der regering achteruit zijn gegaan. 
Het is ook een feit, dat vele grote boeren, die volgens de auteur door 
vele banden met banken en industrie zijn verbonden, het verzet tegen 
de bevoordeling van de industrie ten nadele van het platteland willen 
leiden. Hier ziet men overigens ook een ander duidelijk voorbeeld van 
schadelijk dogmatisme! Het is op zichzelf volkomen juist dat er een 
nauwe verstrengeling van de groep der grote boeren via coöperaties en 
bepaalde van de landbouw afhankelijke industriën (strookarton, aard
appelmeel) met de grote industrie en het financierskapitaal bestaat. 
Maar een nauwkeurig onderzoek van de toestand in ons land leert, dat 
deze (overigens betrekkelijk kleine) groep der grote boeren niettegen
staande deze verstrengeling, in tegenstelling is gekomen tot industrie 
en banken. Een verdere uitwerking van deze stelling is in het raam 
van deze notitie niet mogelijk. Een feit is in elk geval dat de verstren-· 
geling van belangen tussen grote boeren en financierskapitaal of in- · 
dustrie in de huidige situatie niet bepalend is voor de positie der grote 
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boeren, zoals de auteur schijnt te denken. 
De regering heeft stelselmatig getracht de verdeeldheid op het platte

land in de hand te werken, niet alleen door haar !POlitiek van bevoor
rechting der grotere boeren bij de landverdeling. Dit kwam en komt 
ook tot uiting in de vaststelling van het ingewikkelde stelsel der 
garantieprijzen, dat in feite een meer-prijzen-stelsel is. Indien de 
auteur zich wat meer verdiept had in de vraagstukken, dan zou hij 
ongetwijfeld geweten hebben, dat juist grotere boeren zich tot woord
voerders hebben gemaakt van de eis: één algemene garantieprijs voor 
elk basisproduct. En wel afgestemd op de gebieden met de geringste 
vruchtbaarheid. Maar dat zijn juist de gebieden van de kleine en 
middelbedrij ven! 

De grondfout van de auteur bij de benadering van de vraagstukken 
kunnen wij als volgt beschrijven: Hij heeft een schablone die mogelijk 
enkele tientallen jaren geleden haar geldigheid had, op de huidige 
toestand toegepast, zonder acht te slaan op de nieuwe omstandigheden, 
die de strijdvormen ten plattelande bepalen. Het is aan hem voorbij
gegaan, dat de gehele na-oorlogse politiek van de regc;:!ring in een stelsel
matige ten achterstelling van de boeren - grote en kleine - bij in
dustrie en handel heeft bestaan. Het is hem ontgaan, dat - bij alle 
tegenstellingen, die in principe tussen grote en kleine boeren, tussen 
boeren en landarbeiders bestaan - andere tegenstellingen op de voor
grond zijn getreden, die onze houding dienen te bepalen. 

De nieuwe situatie heeft de mogelijkheid geschapen, een verenigd 
front op het platteland tot stand te brengen, waarin grote zowel als 
kleine boeren voor eisen opkomen, die voor beiden aanvaardbaar zijn. 

In de huidige situatie afzonderlijke eisen voor de kleine en middel
boeren opstellen, zou betekenen op avonturen uitgaan. Het zou mis
schien erg radicaal en op het oog "klassebewust" schijnen, terwijl men 
in werkelijkheid de reactie in de hand werkt, die er op uit is, de histo
risch gegroeide klassentegenstellingen op het platteland voor haar eigen 
bestwil te verdiepen endie-koste wat kost- een gezamenlijk strijd
front van alle boeren wil verhinderen, ten einde zowel de eisen der 
kleine als van de grote boeren te kunnen afwijzen. En dit heeft de 
auteur in het Franse tijdschrift kennelijk niet begrepen. 

F.B. 
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DE MENSELIJKEWAARDE VAN 

DE WETENSCHAP 

ENKELE generaties geleden werd slechts zeLden ernstig in twijfel 
getrokken, dat de wetenschap, deze openbaring der hoogste eigen

schappen van de menselijke geest, de rijkste bron van stoffelijke en 
geestelijke weldaden was. 

Zeker, de verspreiding van wetenschappelijke kennis onder het volk 
vond altijd machtige vijanden in de voorvechters van de heersende 
godsdiensten en in hen, wier winsten en voorrechten afhankelijk zijn 
van de bange onwetendheid der wezens die zij overheersen. 

In weerwil van de eerste moeilijkheden en onrechtvaardigheden, -
gevolgen van het slechte gebruik van de wetenschappelijke vooruitgang 
-steeg het vertrouwen van het volk in de wetenschap voortdurend. 

De geschiedenis v:an de laatste vijftig jaar laat zien, dat deze alge
mene houding zich merkbaar wijzigt. Steeds veelvuldiger komen er 
,sinds het einde van de 19de eeuw ongerustheid en angst tot uitdrukking 
over zekere noodlottige gevolgen van de wetenschap. De gebeurtenissen 
van de laatste tijd met de atoombom hebben de algemene verwarring 
over de wetenschap. nog doen toenemen en deze verwarring ontstond 
zelfs onder de geleerden ze'lf. 

In weerwil van de voorbeelden die de geschiedenis en de gebeurtenis
sen van de laatste tijd ons hebben gegeven van het slechte gebruik van 
de wetenschap, behoor ik tot degenen, die - en zij zijn gelukkig nog 
·talrijk - menen, dat de wetenschap ons reeds in staat heeft gesteld een 
zeer hoog peil te bereiken van mat,eriële bevrijding, een noodzakelijke 
voorwaarde voor onze geestelijke bevrijding. 

* 
HET tijdsverloop van de préhistorie tot aan onze dagen is te beperkt 

geweest voor een merkbare ontwikkeling van ons denkmechanisme. 
De buitengewone wezens van thans zijn bijvoorbeeld, innerlijk niet 
superieur aan de Griekse filosofen, maar het is zeker, dat zij over on
eindig grotere mogelijkheden hesehikken om hun gedachten te versprei
den. En een van de grote stappen voorwaarts der beschaving was de' 
groei van het aantal mensen, dat ontvankelijk is deze kennis in zich op 
te nemen en het intellectuele erfgoed van de mensheid te verrijken. De 
verspreiding van de cultuur is een van de wezenlijke oorzaken van de 
vooruitgang en als in het verleden beschavingen hebben kunnen ver
dwijnen, komt dit omdat de cultuur het voorrecht was gebleven van een 
heel kleine, en bijgevolg broze laag van de bevolking. 

Enkele honderden generaties geleden verschilde de mens organisch 
weinig van wat hij nu is. Zijn grote brein veroorloofde hem het denken 
en het woord. Met enkele grove werktuigen leefde hij in de vrees voor 
een vijandige en geheimzinnige wereld; zonder twijfel was de voor
naamste bezigheid van onze voorouders de strijd tegen de beesten om 
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zich iedere dag voedsel voor zich en de zijnen te verschaffen. Dit be
staan verschilde slechts weinig van dat der dieren. Ook al zingt de 
vogel in de vroege morgen, weldra vliegt hij weg om zonder tussenpoos 
voedsel te halen en als hij dit enkele dagen zou staken, sterft hij. 

Is dit in onze tijd voor een groot aantal menselijke wezens veel 
anders? Bestaat de kwellende gedachte aan de werkloosheid die doet 
hongeren, niet nog steeds in talrijke landen, die zichzelf tot voorbeelden 
van beschaving verklaren? Maar laten wij verder gaan. 

De primitieve mens vond in de korte ogenblikken van veilighetd vol
doende rust om iets te doen zonder onmiddellijk nuttig doel. I voren 
snijwerk en grot-schiLderingen brengen ons het getuigenis van geestelijk 
leven. Zonder twijfel waren het mensen met een geestesvermogen van 
de zelfde orde als deze primitieve kunstenaars die door middel van 
waarneming en proefneming de materiële bestaansvoorwaarden van 
hun gelijken konden verbeteren. 

Bijgeloof en doodsangst voor onzichtbare machten overheersten ech
ter de ziel. De krachten van de natuur werden voorgesteld als godheden, 
die machtiger waren naarmate hun optreden de menselijke krachten 
verder te boven ging. Deze stand van zaken heeft zeer talrijke genera
ties geduurd en gedurende die tijd heeft de angst voor de, woede der 
goden de mens iedere reden ontnomen te zoeken naar de verklaring 
der uiterlijke verschijnselen ten einde die te beheersen en te gebruiken. 
Deze angst betekende een waarlijk moreel lijden, waarbij zich dan nog 
voegden het lichamelijke lijden, de ziekte en de honger. 

* 
NOG enkele generaties na dit sombere tijdperk en dan verschijnen 
. de bevrijdende leerstellingen van de griekse filosofen en moralis-
ten. In dit tijdperk kwam de wetenschap ten tonele. De leer van Epi- f 
.curus beoogde de mensen te bevrijden van de angst voor de goden; 
voor hen die als gevolg van de omvang hunner taken, onverschillig 
moesten staan tegenover de zaken van de mens. De invloed van deze 
leer was zo groot, dat ik het nuttig acht er hier een passage van te 
'citeren: 
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"Gezegd moet worden, dat de diepste onrust van de menselijke 
ziel voornamelijk veroorzaakt wordt omdat men de verschijnse
len ziet als teweeg gebracht door wezens, aan wie men een wil, 
een daad en een doel'toeschrijft; vervo-lgens omdat men, op gezag 
van verdichtsels een of andere verschrikkelijke en eeuwige be
straffing als zeker of als waarschijnlijk vreest, omdat men zelf 
de ongevoeligheid van de dood vreest alsof wij er ons bewust van 
zouden kunnen zijn; ten slotte omdat men al deze vrezen onder
gaat, niet als gevolg van een gerijpte opvatting, maar als voor
stellingen zonder reden, zodat men zonder te omschrijven wat 
gevreesd moet worden, meer onrust gevoelt dan als men zich 
van de dingen een juiste opvatting vormt. De vrede van de ziel 
bestaat eruit bevrijd te zijn van al deze angsten. 

Allereerst moet men zich er goed rekenschap van geven, dat 
de kennis van de natuurkundige verschijnselen, zij het op zichzelf 



of in verhand met andere verschijnselen, geen ander doel heeft 
dan de vrede van de ziel en een vast vertrouwen." 

Deze leer riep levendige reacties op, maar de wetens.chappelijke 
geest ontwikkelde zich onophoudelijk. Thans zijn de goden verdwenen 
of op weg om te verdwijnen. Laten wij oppassen, ze niet door nieuwe 
te vervangen! 

De meer nabijliggende geschiedenis van onze maatschappij toont on
betwistbaar wat de beschaving aan de wetenschap te danken heeft. De 
strijd tegen ziekte en honger, de onderwerping van de natuurkrachten 
en de bevrijdende verspreiding van kennis is vaak met succes. voor 
groter welzijn van de mensheid gevoerd. 

Het is in dit opzicht bijzonder overtuigend de sterftecijfers. van de 
mens na te gaan. Ik heb de cijfers in handen gehad, te beginnen met 
.1591, van een stad in Europa. 

In de loop van 16de en 17de eeuw bleef het sterftecijfer in deze stad 
per jaar ongeveer 3 à 4 per 100 inwoners, met uitzondering van uit
schieters in 1559, in 1626 en in 1657. In deze jaren stijgt het getal der 
sterfgevallen tot 20 of 30 per 100; de. grote epidemieën waren er de 
oorzaak van. Hieruit kan worden afgeleid, dat in de tijd van de pest
en cholera-epidemieën een derde van de bevolking van Europa,· en mis
schien van de wereld, werd uitgeroeid. 

De epidemie viel zowel de rijken als de armen· aan en de verdedi
gingsmaatregelen, waarbij de wetens.chap helpe!fd optrad, stelden in 
staat deze grote gesels, tel). minste in een aanzienlijk deel van de wereld, 
te beteugelen en te onderdrukken. . 

Deze met de overwinning bekroonde s.trijd deed echter de schomme
lingen in de veiligheid van het mensenleven niet verdwijnen. De sta
tistische curve, die de belangrijke sociale gebeurtenissen, de oorlogen, 
laat zien, heeft in grote trekken hetzelfde verloop als die welke de sterf
gevallen aanwijst. 

De oorzaken van deze nieuwe schommelingen werden pas ernstig be
streden na de onderdrukking van de grote epidemieën. 

De werkloosheid en de verarming bedreigen niet zonder aanzien des 
persoons alle menselijke wezens, zoals de pest en de cholera dit doen. 
Waarschijnlijk zou de ellende, als ze besmettelijk was, reeds onder
drukt zijn. 

DE overwinnende strijd tegen de epidemie eiste geen ernstige wijzi
ging van de maatschappelijke instellingen. Het is duidelijk, dat het 

succes van de strijd tegen de uitbuiting van de mens door zijn naaste, 
de strijd tegen de ellende, belangrijke sociale veranderingen verlangt. 
Men moet erkennen, dat de wil om voor deze grote zaak te strijden, 
zich meer en meer verbreidt onder hen, die de slachtoffers zijn der 
sociale ongerechtigheid. In weerwil van de reeds behaalde successen, 
blijft er nog een aanzienlijke weg af te leggen, en de strijd zal hard zijn. 

De sterfte-cijfers., die ik aanvoerde, laten duidelijk de aanzienlijke 
verhoging van de gemiddelde leeftijd van de mens zien. De vooruitgang 
is bijzonder groot sinds een halve eeuw. Niemand kan betwisten, dat in 
deze strijd tegen de dood de wetenschap een rol heeft gespeeld en bij 
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v.oortduring een beslissende rol speelt. Het is onnodig te herinneren aan 
de beslissende invLoed van de vaccins, de antibiotica enz. 

De wetenschap is niet alleen in staat de duur v:an het leven te ver
lengen, maar ook, door de wonderbàarlijke techniek die zij geboren 
heeft doen worden, het bestaan gelukkiger te maken. 

De mensen, die ieder ogenblik van hun leven vno:vdeel trekken uit de 
resultaten van de wetenschap, maar die er (helaas!) nog te vaak de 
,slachtoffers van zijn, moeten ervan op de hoogte worden gebracht, dat 
het kapitaal van de resultaten die thans behaald zijn, hun re e d s nu 
onmetelijke weldaden ~ou kunnen brengen. 

Nu profiteert een klein deel van de menselijke wezens het eerst van 
de nieuwe techniek en, om de honger van de menigte te stillen, laten 
deze bevoorrechten door stoutmoedige toekomstgezichten de wonderen 
schitteren, die de wetenschap aan allen zal brengen ... in het jaar 
2000! De menigte trekt in het algemeen pas met een lange vertraging 
voo:vdeel uit de technische vooruitgang. Men spreekt reeds over reizen 
in raketten ... maar wie reist er nu per vliegtuig? 

Een grootscheepse verspre1ding van de :vesultaten van de wetenschap 
zal allen in staat stellen de voordelen van de wetenschap zonder uitstel 
op te eisen en zich krachtig te verzetten tegen het verleggen van de 
wetenschap naar werken van vernietiging en dood, naar egoïstische 
winst. 

DEZE zijwegen, waarvan de atoomwapens het onrustbarendste voor
. beeld zijn, doen de twijfel rijzen aan de menselijke waarde van de 

wetenschap en laten deze steeds veelvuldiger, als immoreel kenschetsen. 
De wetenschap is moreel noch immoreel. Naar mijn mening valt er 
alleen te oordelen over hen, die haar resultaten gebruiken. De verant
woordelijkheLd voor het gebruik rust in het algemeen niet bij de 
geleerden. 

Het dubbele aspect van de toepassing van de wetenschap, ten voor
dele of ter vernietiging, wordt op talrijke wijzen getoond. 

De machine, het nieuwe procédé, kan, àf een smartelijke werkloos
he1dscrisis doen ontstaan, àf "de werkers die gebukt gaan onder zware 
arbeid, bevrijden. · 

De systematische studie van legéringen heeft het maken van nieuwe 
staalsoorten mogelijk gemaakt, die in de vorm van bepantsering de sol
daten beschermen en in de vorm van machtiger kanonnen bijdragen om 
hen te vernietigen. 

De atoombom, waarvan u de afschrikwekkende gevolgen kent, is de 
uitkomst van een lange reeks onderzoekingen, die eveneens leidt naar 
vreedzame toepassingen op het gebied van nieuwe energievormen en 
van de geneeskunde. 

Het valt inde:vdaad niet te ontkennen, dat vele moeilijkheden van ons 
tijdperk te wijten 'Zijn aan een slecht gebruik van de wetenschap, aan 
wat ik de zij1wegen van de wetenschap noemde. De economische crisis 
en de werkloosheid die oorlogen uitlokken, de massale vernietiging door 
de vliegtuigen en door de atoombom zijn even zo vele tekens, die ons 
dienen te verontrusten en die een reddende reactie in ons moeten 
opwekken. 
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Zou het dus voldoende zijn, zoals is gesuggereerd, om de Laboratoria 
te sluiten, de geleerden de middelen om te werken te ontnemen (zo men 
ze al niet wil ophangen), en om zich tevreden te stellen met het gebruik 
van de verworven kennis, die ruimschoots voldoende wordt geacht? 

De natuur zou zich er, vroeg of laat, mee belasten ons de fout van 
zulk een gedrag wreed te doen gevoelen. Het is zeker, dat wij ten prooi 
zouden vallen aan nog tragischer moeilijkheden wanneer de wetenschap 
niet voorwaarts zou gaan. 

Wij richten ons tot de toekomst, wij weten b.v. dat de op aarde be
kende energetische hulpbronnen snel uitgeput raken. Het is belangrijk 
nieuwe op te sporen. Morgen kan een bacterie het mensengeslacht aan
vallen en trachten het te vernietigen, zoals àndere soorten die al ver
dwenen zijn. Er bestaat een zoutwaterplant, het zeegras, die in een paar 
jaar bijna volledig verdwenen is van alle kusten op de aardbol. Deze 
vernietiging heeft belangrijke gevolgen gehad, zoals wijzigingen in 
de slibbodem van de zee, langs de kusten, en de aanzienlijke vermin
dering van de visvangst aan de kust. Deze plaag, die een plant getrof
fen heeft, kan morgen ook op de mens neerdalen. 

Om met succes zulke plagen te bestrijden, moeten wij een aanzienlijke 
reserve aan wetenschappelijke resultaten bijeengaren. 

Niet alleen :zou het dwaas zijn Prometheus opnieuw te willen ketenen, 
het is nodig om de wetenschappelijke geest toe te passen om oplossin
gen te vinden voor d~ moeilijke vraagstukken van ons bestaan. 

DE geleerden, die aldus voor hun verantwoordelijkheid wo:vden ge
plaatst, kunnen niet passief blijven. Velen van hen denken terecht, 

dat de zijwegen van de wetenschap kunnen worden vermeden. Zij wil
len geen medeplichtigen zijn van degenen, die het door een slechte 
sociale organisatie mogelijk is dè resultaten van hun werk uit te buiten 
voor egoïstische en winstgevende doeleinden. Een gewetenscrisis, heeft 
zich meester gemaakt van de wetenschappelijke wereLd en wij zien elke 
dag hoe dit gevoel van sociale verantwoo:vdelijkheid van de geleerde 
m.ch meer en meer bevestigt. 

Deze geleerden kunnen zich niet tot een kleine elite verklaren, die 
los staat van de andere mensen en van de praktische gebeurlijkheden; 
als leden van de grote gemeenschap van werkers moeten zij zich bezig 
houden met het gebruik dat van hun ontdekkingen wo:vdt gemaakt. 

De bevrijding van de atoomenergie, met de verschrikkelijke wapens 
welker vervaardiging zij mogelijk heeft gemaakt, is voor de geleerden · 
een dwingende aanleiding om te handelen, want het gaat om de ge
volgen voor de toekomst van de mensheid. 

Wij danken aaY,l de wetenschap misschien meer dan aan enige andere 
menselijke activiteit het begrip van de collectieve inspanning. Spreken 
wij slechts over het fundamentele onderzoek; de resultaten hiervan 
worden door snelle verspreiding van de weten&chappelijke inlichtingen 
het gemeenschappelijke eigendom van alle geleerden in de gehele we
reld. Hieruit komt een vruchtbare saamhorigheid tussen alle onderzoe
kers voort. 

Iedere nieuwe verworvenheid die in het laboratorium wordt verkre
gen, brengt ons de soms lange lijst van namen in herinnering van ge-
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leerden, uit het verlede~ of het heden, van wier inspanningen ons werk 
de uitkomst is- en vaak valt de beroemdheid ten deel aan een geleerde 
die slechts de laatste hand heeft gelegd aan het gemeenschappelijke 
werk van een geheel verbond van onderzoekers. Evenzo doordringt ons 
een gevoel van vreugde, als wij eraan denken dat ons werk onze co.Ue
ga's in Londen, New York, Moskou of elders zal dienen. Om deze rede
nen vind ik het een uitstekende gewoont.e, dat de geleerden hun werk 
betitelen als "Bijdrage tot de studie van ... " Want het gaat altijd om 
een bij:irage, zelfs bij de grootste ontdekkingen. 
TEDERE poging om de verspreiding van wetenschappelijke inlichtin

gen te beperken of te beëindigen, betekent dan ook een buitengewoon 
ernstig gevaar voor de vooruitgang van de wetenschap en voor de 
beschaving. 

Na de laatste oorlog heeft de wetenschap geleden onder dergelijke 
beperkingen, in het bijzonder op het gebied van de kernfysica, en de 
saamhorigheid van de geleerden is ernstig geschokt. 

Enkele jaren geleden werd er, om redenen van nationale verdediging, 
opnieuw gesproken over beperkingen bij het publiceren van weten
schappelijke resultaten. Er bestaat geen twijfel aan, dat zo'n maatregel 
algemeen zou worden, want alles in de wetenschap kan tot militaire 
toepassing leiden. 

Het eerste gevolg zou zijn de snelle vermindering van het rendement 
van het wetenschappelijke onderzoekingswerk door het stopzetten van 
het proces van wederzijdse internationale bevruchting, dat hierboven 
werd genoemd. 

Een tweede gevolg zou zijn het versnellen van de bewapeningswed
loop, omdat iedere natie haar nabuur er van zou verdenken, een nieuw 
procédé te hebben ontdekt, dat haar een militair overwicht zal geven. 

Gelukkig is deze maatregel afgewezen. Algemeen· gesproken is de 
toestand in de wereld sindsdien beter geworden en wij hebben het 
recht om optimistisch te zijn. De laatste gebeurtenissen tonen ons ech
ter, dat wij waakzaam moeten blijven. 

De wetenschap is, en dat is een van haar hoogste verdiensten, een 
hoofdelement van eenheid tussen het denken van mensen die verspreid 
zijn over de aardbol. Er is, volgens mij, geen andere menselijke werk
zaamheid, waarbij een overeenstemming tussen de mensen zo zeker 
verkregen wordt. De wetenschappelijke waarneming zet zich om in de
zelfde denkreacties, welke ook de lengte- en breedtegraad mogen zijn. 
En men kan denken, dat het hetzelfde zou zijn met andere levende 
wezens in ons heelal, als zij bestaan, hoe verschillend hun vorm ook 
van de onze kan zijn, als zij begiftigd zijn met de bekwaamheid tot den
ken. Dat is een aspect van de universaliteit van de wetenschap. 

VICTOR Hugo zei: 
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" ... De wetenschap gaat voorwaarts, waarbij zij zich zelf on
ophoudelijk doorstreept. Een vruchtbare doorhaling ... De we
tenschap is een trap ... de poëzie een vleugelslag ... Een artistiek 
meesterwerk is er voor eens en altijd ... Dante wist Homerus 
niet uit." · 
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Zeker heeft een artistiek meesterwerk een onwrikbaarder karakter 
dan een wetenschappelijke schepping, maar ik ben ervan overtuigd, dat 
de vereiste hoedanigheden van denken en hàhdelen dezelfde zijn. De 
wetenschappelijke schepping is op haar hoogste toppen ook -een vleugel
slag ... de kunstenaar en de geleerde vinden elkaar zo om, in al zijn 
vormen, het schone en het geluk te scheppen, zonder welke het leven 
niets zou zijn dan een vreugdeloos bewegen. 

De man van de wetenschap is als de arbeider of de kunstenaar die 
de kathedralen bouwden. Zij die aan een werk deelnamen, dat soms de 
arbeid van verscheidene generaties eiste, zonder dat dit hun gloed en 
hun liefde voor het werk, waarvan zij de voltooiing niet konden zien, 
verminderde. 

Welke schitterende bouwwerken, welke kunstwerken zou de huidige 
techniek ons veroorloven, als wij ze zouden willen ondernemen, niet 
alleen voor óns gebruik, maar voor dat van komende generaties! 

De wetenschap geeft hem, die haar dient, grootse perspectieven; het 
is een werk, waaraan de geleerde iedere dag bijdraagt zonder de ijdele 
wens de voltooiing ervan te zien. 

De voordelen, die de mensheid elk ogenblik put uit de gemeenschap
pelijke inspanning en haar gevolgen, die zich in de loop van de tijd 
hebben opgehoopt, uit de inspanning van ieder menselijk wezen tijdens 
zijn korte bestaan, verhogen ons vertrouwen in de verheffing van de 
mens. 

LIET bewustzijn van de invloed,- groot of klein maar zij is er- op 
r-..1. :ie komende generaties, die ieder van ons door zijn verblijf op deze 
aarde heeft, heeft mij er, sinds mijn jongelingsjaren, toe gebracht het 
denken over de dood op een kalmer wijze onder ogen te zien. Ieder 
mens is als door een reflex genei~d, de gedachte af te wijzen van een 
niets, dat de dood zal overleven. De gedachte aan een niets is zo onver
dragelijk, dat de mensen hun toevlucht hebben willen zoeken in een 
geloof aan een verder leven in een andere wereld, beheerst door een 
god of door goden. 

Rationalist van nature, wees ik al heel jong zo'n ongegrond en broos 
geloof af. 

Ik was getuige van vreselijke teleurstellingen bij hen die plotseling 
het gèloof verloren! Maar ... ik zou bijna zeggen: in godsnaam! waar
om moet men zich een verder leven in een andere wereld indenk"'11! 
Mijn overpeinzingen over het sterven hebben het bij mij, al vroecr, te
ruggebracht tot een zuiver menselijk en aards vraagstuk. Berust de 
eeuwigheid niet in de levende en waarneembare keten, die de dinrren 
en de wezens die gemaakt zijn en die leefden op deze aarde, met ·m~ 
verbindt? 

Als U het mij toestaat, zou ik een persoonlijke herinnering willen ou
roepen. Als jongen was ik 's avonds mijn huiswerk aan het maLen. 
Tij Jens het werken streek ik met mijn hand over een tinnen kandelaar, 
een aandenken van r-~n zeer oude familie. Plotseling hield ik op met 
sc'lrii•r"""'. i 1z voelde me dien bewo-reri. Voor mijn gesloten ogen za' ik 
de gebeurtenissen, waarvan deze oude kandelaar zonder twijfel de ··e
tuiw vas ~eweest ... een tocht naar de kelder om wijn te halen v ")r 
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een vrolijk verjaarsfeest; de droevige nachtwake bij een gestorvene ... 
Ik had de indruk, dat ik de handen had aangeraakt van hen, die in de 
loop der eeuwen deze kandelaar hadden gedragen, ik onderscheidde 
gezichten. Ik voelde me gesterkt; toen ik zo deze mensen die waren 
heengegaan en met wie ik me juist zo nauw verbonden wist, voor de 
geest haalde. Natuurlijk, het is zuiver verbeelding, maar het voorwerp 
angst voor het niets was definitief uit mijn denken verjaagd. 

Elk wezen dat over deze aarde gaat, laat een onuitwisbaar spoor na, 
al is het maar een beetje hout dat hij met zijn hand uit de leuning 
schaaft, een beetje steen dat uit de traptrede slijt. Ik houd van het hout 
dat gepolijst is door het gebruik, van de treden die uitgesleten zijn door 
de voeten van de mens; ik houd van mijn oude tinnen kandelaar ... Zij 
dvagen de eeuwigheid in zich. ~ 

OM te eindigen, zou ik mijn vertrouwen in de wetenschap en in de 
mens opnieuw willen uitspreken. In weerwil van de ernstige fouten 

die deze of gene nog te vaak maakt, ben ik er, evenals Pierre Curie, 
van overtuigd, dat iedere nieuwe overwinning van de wetenschap uit
eindelijk meer goed dan kwaad zal brengen. 

De geleerden kunnen zich misschien beter dan wie ook met gewisheid 
de grote levensvreugde indenken, die de wetenschap aan alle mense
lijke wezens zou kunnen geven in een wereld van gerechtigheid en 
vrede. Ja, elk ogenblik brengen zij hun broeders "goed nieuws", nieuws 
dat voor eeuwig de voortdurend kwellende gedachte zal verjagen aan 
grote plagen, aan ziekten die elke dag mannen, vrouwen en kinderen 
in hun volle kracht doden, nieuws dat de duur van het verplichte werk 
voor het levensbehoud tot zeer korte tijd zal terugbrengen, nieuws dat 
een ieder zal veroorloven om, materieel bevrijd, zich te wijden aan de 
hoogste vreugde van het ontdekken en scheppen. 

PROFESSOR FREDERIC JOLlOT-CURIE 

. (Deel uit een studie, die gepubliceerd is in het tijdschrift "La Nef" en in het 
weekblad "France Nouvelle") 
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Boekbespreking 

IÎIET VOLK DAT IN D.UISTERNIS WANDELT 

De geschiedenis van de Negers in Amerika brengt ons in contact met een groot 
deel van de wereld. Het betreft hier niet alleen de twee continenten, die er 
rechtstreeks mee verbonden zijn, maar de behandelde vraagstukken zijn van een 
zeer algemeen karakter en bovendien uiterst actueel in het huidige wereld~ 
gebeuren. 

Het boek van Dr. Schulte Nordholt 1) wil de vraagstukken niet sociologisch 
benaderen, maar historisch verhalen en hij doet dit met grote nauwkeurigheid en 
veelzijdigheid. 

De schrijver zegt in zijn inleiding: .,Over zogenaamde rasverschillen heb ik 
met op~et niet gesproken, op biologisch terrein ben ik een leek, en de rest is 
geloof ik niets anders dan een levensgevaarlijk bijgeloof. De geschiedenis van 
de negers in Amerika bewijst minstens, hoe bepalend de sociale omstandigheden 
zijn voor alle mensen van welk ras ook." 

Een boek van felle menselijke bewogenheid en harde strijd, dat niet vervalt in 
de veelal bij dit onderwerp gebruikelijke sentimentaliteit en oppervlakkigheid en 
dat, ondanks een niets ontziende beschrijving van meedogenloze onderdrukking, 
menselijk leed en menselijke haatgevoelens, door het dement van strijd en voor~ 
uitgang toch als geheel een optimistische strekking heeft. 

* * * 
De slavenhandel op Afrika, waarbij eerst de Hollanders, daarna de Engelsen 

de grootste winsten boekten, bereikte zijn wreedste vormen, nadat deze handel 
was verboden. Voor het verbod waren economische motieven beslissend, al 
speelden ook menselijke verontwaardiging over dit bedrijf een rol. 

Er is een periode in de Amerikaanse ontwikkeling waarin de nadelen aan 
slavenarbeid verbonden, de gebieden, waarin deze overheersend was, met alge~ 
mene achteruitgang en verval bedreigen. Het beeld, dat de schrijver daarvan 
geeft is uiterst leerzaam en ontstellend. De situatie wordt dan echter voor de 
blanke planters gered door een enorm vermeerderde vraag naar katoen op de 
wereldmarkt, als gevolg van industriële uitvindingen in de katoenindustrie van 
Engeland en Noord~Amerika. 

Er ontwikkelt zich 4an in het Zuiden een drang naar territoriale uitbreiding 
over nieuwe gebieden naar het Oosten en Noord~Oosten, met nieuwe vormen 
van slavenhandel en slavenmarkten. Gepaard daarmee gaan pogingen in het 
groot van slaven om naar het Noorden te ontvluchten. We denken hierbij on~ 
willekeurig aan de .,Negerhut van Oom Tom", aan het uiteenrukken van families, 
die op de slavenmarkten werden verkocht (zgn . .,op het blok") .en de gedrama~ 
tiseerde vlucht van Elisa over het ijs van de Ohio. Deze vluchtbeweging op grote 
schaal, de zgn. .. Underground Railroad" (ondergrondse spoorweg) werd door 
welwillende mensen uit het Noorden gesteund, hoewel de autoriteiten daar lange 
tijd op het standpunt stonden, dat de sla'Ven, wanneer ze als zodanig werden 
ontde.kt, weer aan hun bezitters moesten worden uitgelev,erd. Toch schat men, 

1) Dr. J. W. Schulte Nordholt---'- Het volk dat in duisternis wandelt, de geschiede
nis van de negers in Amerika.- Uitg. van Loghum Slaterus- Arnhem 1956. 
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dat tussen 1810 en 1850 ong~veer honderdduizend slaven ,. verloren" gingen door 
te vluchten naar het Noorden. 

Interessant is ook, wat de schrijver zegt over de rol van de christelijke gods~ 
dienst. De negers namen de christelijke godsdienst aan en vonden daarin een 
zekere steun door de stellingen van gelijkheid voor god, kinderen gods e.d. Er 
waren dan ook zeer geraffineerde beschouwingen nodig om desondanks dz 
slavernij goed te praten, of althans te verontschuldigen. De slaven werden daarbij 
getroost met de overweging, dat ze dan toch maar aan het heidendom waren 
onttrokken en de mogelijkheid van verlossing door het christendom deelachtig 
waren geworden. 

Er waren echter onder de christenen in de vroegste tijden reeds strijders 'VOOr 
de vrijheid van de slaven en daarvan worden moedige voorbeelden in het boèk 
gegeven. Gewezen wordt o.a. op de beweging der Quakers, die in dit opzicht 
verdienstelijk werk hebben gedaan, al waren deze daarbij verre van konsekwent. 
Ook het (godsdienstig) onderwijs in christelijke schooltjes heeft tot de ontw~k~ 
keling en bewustwording van de negers bijgedragen, hoewel daar vaak berusting 
in wereldse zaken werd gepredikt. Dat de negers in het alg,zmeen bereid waren 
de godsdienst van hun onderdrukkers aan te nemen, verklaart de schrijver eens~ 
deels uit het feit, dat hun oorspronkelijke ideologie en beschaving in Afrika onder 
de nieuwe verhoudingen geen houvast boden en anderdeels door de aanknopings~ 
punten, die de oorspronkelijke christelijk,e leerstellingen boden 'Voor de gelijkheid 
van de mensen. • 

Pogingen om negers weer te doen terugkeren naar Afrika (o.a. Liberia waar 
15.000 vrije negers een onderdak vonden), zijn als massabeweging steeds m!slu\ct. 

Het beelcl van de strijd voor ,.Abolitionisme" (afschaffing van de slavernij) is 
zulk een bont en wisselend tafereel, dat hierover in een recensie niet in bijzon~ 
derheden kan worden getreden. Ook in het Noorden was discriminatie (achter~ 
stelling der negers) een algemeen verschijnsel, met wisselende vormen van protest 
daartegen. In deze strijd ontwikkelde zich een reeks intelligente leiders uit de 
negerbevolking, die in het boek uitvoerig worden behandeld. 

De schrijver wijst erop, dat men voorzichtig moet zijn met een beoordeling 
van het lot der slaven zonder onderscheid. Er waren huisslaven, die de mogelijk~ 
heid hadden tot ontwikkeling en deze op anderen konden O'Verbrengen. Maar het 
zou een zeer grote fout zijn, dergelijke gunstige omstandigheden te generaliseren 
tot een verontschuldiging voor de zee van ellende en lijden, die de slaven te beurt 
viel en steeds boven hun hoofden hing. 

* * * 
Het boek behandelt uit de aard der zaak uitvoerig de oorlog tussen Noord en 

Zuid. De grond voor de katoenbouw werd, mede door de uiterst primitieve land
bouwmethoden snel uitgeput en steeds nieuwe gebieden moesten daarbij worden 
betrokken. Dit expansivisme en de economische afhankelijkheid van de industrie 
in het Noorden waren oorzaak, dat het Zuiden een gewapend conflict provo
ceerde. Abraham Lincoln, die in 1860 tot President was verkozen verklaarde z'ch 
niet met de slavernij in het Zuiden te willen bemoeien, maar vr'endschap met 
het Zuiden te wil1zn nastreven, al zou hij zich verdedigen bij een aanval van die 
zijde. Hij wilde de Unie redden, niet de slaven. Maar hij verklaarde gedurende 
de oorlog in 1862 in een proclamatie, dat, indien het Zuiden de strijd niet b'nnen 
100 dagen opgaf, alle slaven vrij zouden zijn. Het Zuiden weigerde, en Abraham 



Lincoln kondigde zijn historische .,Proclamatie" af. 
Een belangrijk feit was, dat veel negers als vrijwilligers in het leger van het 

Noorden hadden dienst genomen nl. 180.000, waarvan niet minder dan 38.000 de 
dood vonden. De negers kregen nu, in een reeks amendementen op de grondwet, 
allerlei rechten, waarbij ongeveer 4 miljoen mensen werden bevrijd. Spoedig 
·echter wist de Ku Klux Klan langs illegale weg door een genadeloze terreur de 
wettelijke bepalingen te doorkruisen, de verkiezingen te vervalsen en door een 
waar schrikbewind de ontwikkeling te remmen. Toen in 1877 President Hayes de 
noordelijke militaire troepen, die de wet moesten handhaven, op aandrang van de 
zuidelijke planters terugriep, hadden de lynchpartijen en massale .,race-riots" vrij 
spel, waarbij gevallen met 38 en 48 doden tegelijk. De neger-afgevaardigden, die 
zich vaak zeer goede leiders hadden getoond, verdwenen geheel uit de vertegen
woordigende lichamen. · 

In de vorm van "share-croppers" ( deelboeren) ontstond een nieuwe vorm 
van slavernij en de Ku Klux Klan had ongestraft vrij spel. De schrijver zegt 
daarover: "Zo was de slavernij voorbij en het lot van de neger scheen hopelozer 
dan ooit". Maar er was toch veel veranderd. Er was meer zelfbewustzijn en 
drang naar kennis en onderwijs. Er verrezen houten schooltjes, hier en daar 
eigen kerken en zelfs universiteiten. Er groeit een geest van verzet. Er ontstaan 
organisati~s als de "N atïonal Organisation for the Ad vancement of Coloured 
People" (N.O.A.C.P.) en de meer economisch gerichte "League on Urban 
Conditions among Negroes" kortweg "Urban League" genoemd en vooral ge
richt op de belangen van negers in de steden. De industrie in het Noorden trekt 
negers aan als goedkope werkkrachten. Negers nemen deel aan de eerste wereld
oorlog, zij het ook in afzonderlijke formaties. 

Na de eerste wereldoorlog en zelfs gedurende deze oorlog dur10n de lynch
partijen in het Zuiden voort. En na de oorlog doen zich zelfs moorden en beest
achtigheden tegen de negers voor in New York, waartegen zich echter protest
demonstraties en verzet ontwikkelen. In Chicago hebben in juli 1919 gedurende 
13 dagen onlusten plaats, waarbij 15 blanken en 23 negers gedood werden. De 
wreedheden in het Zuiden worden intussen nog onvoorstelbaarder, met ware 
massaslachtingen. 

In het Noorden ontwikkelen zich in deze periode een neger-bourgeoisie en 
nieuwe vormen van een eigen beschaving, de zgn. "Renaissance in Harlem" (een 
deel van New York). 

De crisis van 1929 treft het Zuiden bijzonder hevig. De Ver. Staten verliezen 
hun overmacht op de katoenmarkt. Het aantal lynchpartijen steeg, de werkloos
heid treft vooral de negers zwaar. In 1932 waren in de V. St. 39,7% van de 
blanken en 56 % van de negers werkloos. In Chicago, met 4 % negerbevolking, 
vormden de negers 16% van het werklozenleger. Het hulpprogram van Pres. 
Roos•evelt (New Deal) komt ook aan de negers ten goede, die nu op de demo
cratische partij stemmen, in plaats van op de republikeinse. Bedreiging met een 
"Mars naar Washington" wordt afgewend door een besluit tot gelijkstelling in 
de defensie-industrie. Negers trekken in verhoogde mate naar het industriële 
Noorden. Van 194<0-'50 nam de negerbevolking in Chicago toe met 80%. die van 
San Francisco met 225 %. Daartoe droeg bij de terugkeer van neger-soldaten uit 
de oorlog. Bijna een half miljoen neger-soldaten waren over zee gebracht om deel 
te nemen aan de oorlogvoering aan de zijde van de Ver. Staten. 

Vooral deze tweede wereldoorlog tegen Hitier en vóór de democratie had 
illusies gewekt, maar de terugkeer bracht ontgoocheling. Het oude geweld en de 
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Ku Klux Klan leefden weer op en bleven straffeloos, aangevuld door zgn. "legal 
lynching" (doodstraffen, uitgesproken door jury's van belanken). Maar de neger
bevolking was tot een macht geworden. economisch, politiek en ook in de vak
beweging. De schrijver onderschat daarbij de betekenis van het communisme voor 
de bevrijdingsbeweging der negers. Alleen al de mogelijkheid van een bondge
nootschap tussen negers en communisten in de toekomst beïnvloedt de houding 
van de burgerlijke partijen ten opzichte van dit vraagstuk. 

Het Hooggerechtshof besliste vóór toelating van negerkinderen tot openbare 
scholen; scheiding van rassen bij onderwijs, verkeer, enz. werd ongrondwettig 
verklaard. Hier en daar konden negers zelfs een uni<Versiteit in het Zuiden be
zoeken. Politieke partijen benoemden negers in openbare ambten om zich populair 
te maken en kiezers te winnen. 

* * * 

In het slothoofdstuk van het boek wordt toegegeven, dat het lot van de negers, 
vooral van de landbouwende bevolking in het Zuiden, nog steeds meer dan 
ellendig is en dat van gelijke rechten in de praktijk nergens sprake is. Maar er 
is toenemend verzet en strijd en onder groepen van blanken, in het bijzonder 
ook in de vakbeweging, neemt de ondersteuning voor gelijkberechtiging toe. De 
reeds genoemde N.O.A.C.P.,die de voornaamste algemene organisatie vormt voor 
de belangen van de negers, stelt als leuze, dat op 1 jan. 1963, honderd jaar na 
Lincolns proclamatie, een einde moet zijn gekomen aan alle scheiding en achter
uitzetting in heel Amerika. 

* * * 
Het boek van Dr. J. W. Schulte Nordholt wil zich niet wagen aan voorspel

lingen en geeft 0venmin een analyse van de stand van het negervraagstuk in de 
huidige periode van de ontwikkeling. Maar voor wie zich in dit uiterst moeilijk 
en veelzijdige vraagstuk dieper wil inwerken, bevat het boek een schat van mate
raal over de gehele periode, vanaf de aankomst van de eerste slaven in de Ver. 
Staten tot aan de huidige imperialistische periode. En het is nu niet alleen de . 
negerbevolking in Amerika die haar strijd voor emancipatie met kracht voert, 
maar de onderdrukte gekleurde be<Volkingen van Afrika en Azië maken zich 
gereed een beslissende rol te spelen in de vernieuwing van de wereld. 

Het is toe te juichen, dat een dergelijk boek in de Nederlandse taal kon ver
schijnen. En al is de hoge prijs een belemmering <Voor de opname in veler boeken
kast, er zal een nuttig gebruik van kunnen worden gemaakt als naslagwerk (met 
uitgebreide bibliografie), voor wie zich over bepaalde onderdelen van dit belang
rijke probleem een oordeel wil vormen. 

S. J. RUTGERS 
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l{ET TEKORT V.AN MALRAUX 

Bij de Wereldbibliotheek verscheen een nieuwe druk van het eertijds opzien
barende boek van André Malraux: Het Menselijk Tekort (La Condition Hu
maine). dat hem de Prix Goncourt bezorgde. Herlezing brengt ons opnieuw in 
de ban van de beklemmende atmosfeer van dit boek. Een minutieuse milieu
schildering wekt een sterke suggestie van levensechtheid van dit sombere verhaal 
van strijd en ondergang. Maar is het ook meer dan een suggestie? Is dit een 
schildering van de Chinese revolutie of zelfs van de revolutie in het algemeen, 
zoals Henriëtte Roland Holst het uitriep bij de eerste uitgave? Is dit .,een boek, 
in zijn sombere grootsheid, zijn dwingende macht. zijn daemonische schoonheid 
der revolutie waardig"? 

De keuze van de stof reeds is veelbetekenend. Het boek begint met de zege
vierende bevrijding van Sjanghai door de arbeiders zelf en eindigt met het 
neerslaan van de arbeidersbeweging enkele weken later; een dieptepunt van de 
revolutie. Deze voorkeur voor de neergaande lijn van de bewging. voor een 
bloedig fiasco, werd kennlijk bepaald door de behoefte een groot aantal be
spiegelingen over dood en ondergang te kunnen plaatsen. Filosofisch zijn we hier 
in de buurt van het existentialisme en andere ondergangsfilosofieën. Overheer
send is het probleem van de menselijke eenzaamheid en van de dood. Allen zijn 
ze eenzaam: arbeidersleiders, terroristen, grote bankiers, courtizanes, avonturiers 
en voor wier problemen onevenredige proporties aandacht wordt gevraagd. Ook 
over de weergave van de historische feiten, van de verschillende opvattingen en 
verhoudingen binnen de revolutionnaire beweging zou veel te zeggen zijn. Ook 
hier zou aangetoond kunnen worden, dat zij pasklaar zijn gemaakt om in het 
schema te passen, dat Mauraux nodig had voor zijn sombere beschouwingen. Zo 
menen wij dus, dat Het Menselijk Tekort meer leert over de probiematiek van 
de West-Europese intellectueel dan over die van de Chinese revolutie. 

s. 
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ZELFS NIET EEN EUROPA-BUS ... 

Vele lezers van Politiek en Cultuur hebben waarschijnlijk Nisso 1 ) als vervolg~ 
verhaal in de Waarbeid gelezen, maar er zijn altijd mensen, die nooit een feuil~ 
Ieton volgen of het zo nu en dan eens vergeten en dan is de aardigheid er af. Zelfs 
voor hen, die het wel gevolgd hebben <van de ene dag op de andere is het ver~ 
heugend dat er nu een Nederlandse uitgave in boekvorm verschijnt. Want een 
boek als dit moet niet in stukjes gesneden worden, dat moet men doorlezen zolang 
tot je er echt geen tijd meer voor hebt, en dan misschien nog wel een uurtje. 

Er wordt tegenwoordig wd gezegd dat de wereld door de techniek zoveel 
kleiner, d.w.z. bekender, is geworden. Radio, film en televisie brengen ons nader 
tot mensen in verre landen, boeken, kranten en tijdschriften vertellen ons hoe ze 
leven, waarin ze verschillen van en overeenstemmen met ons. In de vacanties 
brengt de Europa~bus steeds meer reizigers de grens over. Op conferenties en 
festivals ontmoeten we mensen, die een voor ons onbekende taal sp11eken, maar 
met wie we ons toch verwant voelen, ook al wonen ze dagreizen ver van ons af. 
Maar dit blijven oppervlakkige indrukken van landschappen, klederdrachten en 
gewoonten. De persoonlijke ontmoetingen zijn meestal kort en door het verschil 
in taal komt men niet gemakkelijk tot een werkelijk inzicht in elkaars gevoelens 
en opvattingen. Foto's van landschappen, nauwkeurige beschrijvingen van zeden 
en gewoonten van een volk kunnen interessant zijn en ons toch niets doen aan~ 
voelen van het w<ezen van dit landschap, van zo'n volk. Om dat te kunnen doen 
moet men een dichter zijn, iemand die in woorden of beelden zijn eigen gevoel 
mee kan delen aan een ander. Loekrutski schrijft proza, maar uit de korte inleiding 
en het indrukwekkende slot van het boek zien we duidelijk dat hij niet zo maar 
rvertelt wat hij op een reis gezien heeft, maar dat dit land hem heel na aan het 
hart ligt, dat hij een indruk weet te geven van de eenzaamheid en ontoegankelijk~ 
beid van het gebergte in Tadzjikistan, waar de valleien in tienduizenden jaren 
door de bergstromen uitgeschuurd zijn en waar een volk woont waarvan het 
bestaan tot ongeveer 1930 onbekend was en aan het slot zien we door de ogen 
van de beide hoofdpersonen, Nisso en Sjo~Pir, de nieuwe wereld binnentrekken 
als een eindeloze stoet kamelen. Wie de prachtige film "Storm over Azië" heeft 
gezien, moet daar aan denken als hij deze laatste bladzijden leest. 

Loeknitski heeft als matroos op de Zwarte en Kaspische Zee gevaren, hij is op 
wetenschappelijke expedities mee geweest, die het Pamir~gebergte, het Dak der 
Wereld, gingen onderzoe}{ien. Op een van die tochten werd hij door basmatsjen 
gevangen genomen, hij ontsnapt en ging een paar maanden later weer met een 
expeditie mee, ontdekte zelf nog onbekende gletsjers en bergtoppen, een daarvan 
was een kilometer hoger dan de Elbroes, de hoogste top in Europa. Hij noemde 
deze berg naar de dichter Majakowski. 

De natuurbeschrijvingen in Nisso zijn een essentied onderdeel van het verhaal, 
we kunnen ons haar avontuurlijke tocht door de bergen moeilijk in een vlak 
polderland <voorstellen. Maar veel belangrijker is de oude beschaving waarmee 
we kennis maken en de ontdekking van de nieuwe wereld, die haar !.even totaal 
verandert. Als zij b.v. voor het eerst op een bank gaat zitten om aan tafel te eten, 
trekt ze haar benen op omdat ze tot nu toe altijd gehurkt op de grond heeft zitten 
eten en als Sjo~P'r de russische held uit het verhaal melk in haalr beker schenkt, 
denkt zij: "Was het een man waardig haar te bedienen? En wie had ooit gehoord 

1) Pawel Loekuitski "Nisso". Uitg. voor Literatuur in Vreemde Talen- Moskou 
- f 4.50. 
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dat mannen en vrouwen samen aten? Wat voor gezag konden de mannen dan 
hebben, als ze zich zo gedroegen?" 

Maar Nisso heeft een goed verstand en ze haalt de achterstand merkwaardig 
snel in, hoewel, of misschien omdat, ze voortdurend in spanning verkeert door al 
de gevaren die haar omringen. De oeroude beschaving waarin bijna geen bewe· 
ging te ontdekken valt, komt plotseling in aanraking met de Sowjet-maatschappij 
en slaat een óntwikkding over, die in het Westen moeizaam van de ene eeuw op 
de andere veroverd is. Wekenlang trekt zij ten slotte met Sjo Pir door de bergen 
om naar de bewoonde wereld te gaan. Bij de Russische grens komen ze een 
kolonne van het Rode Leger tegen, die grensposten. gaat vestigen om het land 
tot een veilige woonplaats te maken, maar die ook een bioscoop-installatie, druk
pers, radio-apparaten, bibliotheek enz. bij zich heeft. Een lange reeks soldaten en 
officieren, maar ook vrouwen en ·kinderen en dan die karavaan van vijfduizend 
kamelen met rinkelende bellen aan hun hals. 
Nisso en Sjo Pir staan er naar te kijken. Als de autoweg aangelegd is, kunnen ze 
in drie dagen een afstand afleggen waar ze nu te paard vijf Wieken over hebben 
gedaan. Dank zij Loekrutski kunnen wij ook een reis door dit land maken en zijn 
bevolking leren kennen zoals geen film of tijdschrift het ons mogelijk zou maken. 
Zelfs niet een Europabus ... 

I. PRINS-W. MACD. 

DE DREIGENDE PLANEET 

Wat achter ons ligt lijkt doorgaans vertrouwd, omdat wij dat kunnen ov.erzien 
en biedt dan ook de basis om te trachten verder te zien naar wat komen moet. 
Echter, veel van wat komen moet blijft in de schoot der toekomst verborgen en 
de mens is er <Voortdurend op uit een tip van deze toekomstsluier op te lichten · 
om zo nauwkeurig mogelijk te weten wat hem en het nageslacht te wachten staat. 

Geen wonder, dat de toekomstfantasie van schrij'\ners als Jules Vernes, van 
Bellamy, van H. G. W ells en anderen door de mensen gretig gelezen werden. 
Jules Vernes is er een beroemd man door Qeworden. Want is het niet zo, dat hij 
het in grote trekken bij het rechte eind heeft gehad toen hij in zijn stoute fantasie 
o.a. voorzag, dat de mensen zich in luchtschepen en raketten zouden voortbewe· 
gen? Men moet daarbij bedenken, dat niet alles wat J ules Vernes in de toekomst 
zag gebeuren, berustte op louter fantasie. De gedachte als bijvoorbeeld een reis 
naar de sterren is bijna zo oud als de mensheid ~elf. In onze dagen nu, waarin de 
man in de straat discussiëert over satellieten van de aarde, over een toekomstige 
reis naar de maan per ruimteschip, is het niet zo verwonderlijk, dat er schrijvers 
zijn, die de huidige gigantische vlucht der techntek aangrijpen om hun geestelijke 
verrekijkers op de nabije toekomst te richten. 

De Poolse schrijver Stanislaw Lem doet dit op een voortreffelijke wijze in de 
dezer dagen in de Nederlandse taal V1erschenen avonturenroman onder de titel 
"De dreigende planeet." 1) 

Een wonderbaarlijke roman, waarbij de schrij,ver uitgaat van de huidige vorde
ringen van de techniek, in het bijzonder van die rondom de ruimtevaart en daaruit 
stoutmoedige conclusies trekt voor gebeurtenissen, welke zich in het jaar 2003 
zullen afspelen. 

1) S. Lem, "De Dreigende Planeet", Uitg. Pegasus, Amsterdam 1957, f 7.50. 
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Deze moderne Jules Vernes voorziet in zijn adembenemend verhaal, dat in het 
jaar 2003 de laatste kapitalistische staat heeft opgehouden te bestaan, dat de 
volkeren in harmonie samenwerken om zich een hemel op aarde te scheppen. 
Behalve dat in het jaar 2003 het grootste deel van de Sahara met water uit de 
Middellandse Zee wordt bevloeid, is de mens er ook in geslaagd het weer naar 
zijn hand te zetten, terwijl de plannen gere+ed liggen om de geweldige ijsmassa's 
van de Noordpool door kunstmatige verwarming te doen verdwijnen. Geleerden 
van verschillende nationaliteiten hebben samengewerkt om een ruimteschip een 
reis te laten maken naar de morgen~ en avondster, Venus. 

Dit ruimteschip, dat een snelheid zal kunnen ontwikkelen van 11.2 km per 
seconde, wordt de lezer tot in de details beschreven. De schrij•ver vertelt over de 
nieuwste uitvindingen op het gebied van de luchtnavigatie zoals deze z.i. in het 
jaar 2003 zullen worden toegepast. Zo zal het ruimteschip een geniaal uitgedachte 
machine mee nemen, die voor de mens denkt en op de meest ingewikkelde reken~ 
kundige opgaven een absoluut antwoord geeft. 

Dit wonderbaarlijke ruimteschip bereikt Venus en dan geeft de schrijver zijn 
fantasie geheel de vrije teugels als hij vertelt van de belevenissen, welke de he~ 
manning van het ruimteschip daar beleeft. De onderneming slaagt bovendien en 
met de kennis daaruit opgedaan zijn voor de mensheid geheel nieuwe perspectie~ 
ven geopend. Zoals één van de leden van de bemanning tot slot zegt: .. Onze 
expeditie naar Venus is slechts een etappe, de eerste schrede op een weg, waarvan 
geen van ons het einde vermoeden kan. Ik ben er vast van overtuigd, dat we ook 
de grenzen :van ons zonnestelsel zullen overschrijden, dat we op duizenden hemel~ 
lichamen, die om andere zonnen wentelen, de voet zullen zetten." 

Het merkwaardige van deze avonturen~roman is het nuchtere feit, dat de daarin 
ontvouwde fantasieën tot de mogelijkheden behoren, ja, dat zij in grote trekken 
werkelijkheid kunnen worden. Dat verleent deze roman op zichzelf al een bijzon~ 
dere bekoring. De lezer wordt zich extra bewust, dat het de mensheid gegeven 
is de oneindigheden van de hem omringende natuur te kunnen doorvorsen. Dat 
verwekt grootse gedachten. 

Behalve, dat de schrijver zijn roman baseerde op de huidige verworvenheden 
van het technisch kunnen van de mens, waardoor zijn fantasieën aanvaardbaar 
worden en ook te 'Volgen zijn, slaagde hij erin een buitengewoon boeiend verhaal 
te componeren. Een meeslepend verhaal, dat de lezer geen rust gunt of hij moet 
dit boek van a tot z gelezen hebben. Een dergelijke avonturenroman zal zijn weg 
vinden naar vele lezers en hen eens te meer doen beseffen, dat de mens in zekere 
zin voor niets staat als het er om gaat steeds meer te weten en te begrijpen. 

G.MAAS 
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Partij document 

STRIJDT VOOR DE VERDEDIGING VAN l{ET LEVENSPEIL 

RESOLUTIE VAN I{ET PARTIJBESTUUR DER C.P.N. 

VAN 28 DECE_MBER 1956 

Na beraadslaging over het SER-advies en de verklaring van de Minister van 
Financiën over een "beperking der bestedingen" stelt het Partijbestuur van de 
CPN vast, dat de in dit advies neergelegde maatregelen een ernstige verlaging 
van het levenspeil van de arbeiders, middenstanders en andere groepen van de 
werkende bevolking inhouden. 

Alleen de grote ondernemers en de banken worden er niet door· getroffen. 
Bovendien is de beperking van de bestedingen gericht op het kunstmatig ver

groten van de werkloosheid, ondanks het voortduren van een grote bedrijvigheid. 
Ook is zij ingegeven door het streven van de export-industrie naar scherpere 

concurrentie ten koste van de werkers en met handhaving van de stijging der 
winsten. 
Het Partijbestuur verklaart, dat de door de SER en de regering voor deze maat

regelen gegeven motivering, nl. de moeilijkheden met de Rijksfinanciën en de 
verslechtering van de betalingsbalans, misleidend is. Immers, de werkelijke oor
zaken ervan worden verzwegen. 

Deze bestaan voornamelijk uit de hoge militaire uitgaven die dit jaar op Ame
rikaans bevel zijn verhoogd tot praktisch twee miljard gulden. 

Andere oorzaken zijn de snelle stijging van de invoer van weeldeartikelen en 
de grote omvang van de kapitaal-uitvoer. 

De tekorten op de betalingsbalans zijn mede te wijten aan de aanvalsoorlog 
tegen Egypte, de opzettelijke beperking van de handel met de socialistische landen 
en het hervatten van de koude oorlog door de westelijke kapitalisten door hun 
steun aan de fascistische putsch in Hongarije. 

Het Partijbestuur van de CPN stelt zich op het standpunt, dat de arbeiders
klasse geen enkele verantwoordelijkheid voor de nadelige gevolgen van de oorlogs
politiek kan aanvaarden en dat zij niet bereid mag z;Jn nieuwe offers ten gunste 
van de bewapenings-politiek der regering te brengen. 

Haar standpunt moet zijn: Laat de rijken betalen! 
De jongste prijsstijgingen hebben de 6 procent loonsverhoging van 1956 reeds 

teniet gedaan, terwijl bijna 20 procent van de arbeiders, onder wie de landarbei
ders, de grafische arbeiders en de bouwvakkers, als gevolg van de "vrije loon
vorming" zelfs deze 6 procent niet hebben ontvangen. 

De onvolledige compensatie van de premie voor de ouderdomsverzekering bete
kent een directe loonsverlaging van 1,3 procent. Een huurverhoging van 25 procent 
dreigt terwijl over een compensatie daarvan nog niets vaststaat en de in het SER
rapport genoemde vergoeding met 2 procent lllonsverhoging beslist onvoldoende is. 

Daartegenover hebben de ondernemers hun winsten in de laatste jaren voort
durend zien stijgen, van 1954 op 1955 in vele gevallen met vijftig procent. 

De winsten der grote ondernemers blijven bij de maatregelen, in het SER-rapport 
voorzien, geheel buiten schot en ook hun "bestedingen" vallen daar buiten. 

De voorgestelde investerings-beperkingen zullen vooral de kleinere ondernemers 
en overheidsdiensten treffen. 

De praktijk bewijst ook, dat vele ondernemers de loonsverhogingen van het af
gelopen jaar geheel of ten dele hebben opgevangen door vergrote produktiviteit, 
d.w.z. grotere uitbuiting van de arbeiders, verder door doorberekening in de prij
zen, door verslechtering van kwaliteit der goederen, enz. 

Het Partijbestuur is van mening, dat de aangekondigde prijsstijgingen, de hoge 
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winsten en de stijging der produktiviteit een nieuwe algemene en verplichte loon
ronde voor de arbeiders wettigen. 

Het Partijbestuur der CPN verwerpt een methode van hulp aan de landbouw 
door verhoging van de consumenten-prijs. 

Het ondersteunt de eisen van het Landbouwschap in hun algemene strekking. 
Het acht evenwel bij een verhoging van de pachtprijzen regeringscompensatie voor 
de pachters nodig. 

Het acht financiering van het program van het Landbouwschap noodzakelijk 
door hog·ere subsidies van het Rijk. De middelen hiervoor kunnen verkregen worden 
door belastingmaatregelen ten koste van de winsten der grote industrie. 

Het Partijbestuur van de CPN besluit met het oog op het bovenstaande, de 
arbeiders, middenstanders, boeren en andere kringen van de werkende bevolking 
te 'gaan overtuigen van de noodzaak van de strijd voor de volgende eisen: 

1. Volledige compensatie van de premie voor de ouderdomsve,rzekering. 
2. Een nieuwe algemene en verplichte loonronde. 
3. Opheffing van de tenachterstelling van de landarbeiderslonen. 
4. Invoering .van een algemene prijsstop aan de bron, op basis van het peil van 

november 1956. 
5. Handhaving van de investeringsaftrek tot een bedrag van 10.000 gulden. 
6. Aanvaarding van de eisen van het Landbouwschap. 
7. Afroming van de hoge ondernemerswinsten, intrekking van de belastingver

mindering voor ondernemers, die in 1955 zijn ingevoerd, verhoging van de 
belasting op weelde-artikelen. 

8. Terugbrenging van de militaire uitgaven tot 1000 miljoen gulden. 
9. Beperking van de invoer van weelde-artikelen en van de uitvoer van kapitaal. 

Het Partijbestuur roept de arbeiders op tot doeltreffende actie voor loonsverho
ging, die onmiddellijk van de ondernemers moet worden verlangd. 

De arbeidersklasse kan haar levenspeil slechts verdedigen tegen de nieuwe 
aanslagen door eensgezinde actie. 

De leiding van het NVV weigert deze te voeren en heeft zich opnieuw met KAB 
en CNV verbonden om de eisen van Romme tot verlaging van het levenspeil, ten 
uitvoer te helpen leggen. 

Hiertoe poogt zij ook de leden van het NVV, die voor de belangen van de arbei
ders opkomen, uit te schakelen. 

Als aanleiding worden de gebeurtenissen in Hongarije genomen, waarbij de 
anti-fascistische NVV-leden die het verijdelen van de Nazi-putsch van Mindszenty 
c.s. goedkeuren in het belang van de vrede, met royement worden bedreigd. 

Hiertegen is een krachtig verzet geboden. Onder de huidige omstandigheden iS 
de enige we·g tot actie tegen de verslechteringen het organiseren van de eenheid 
van onder op in de bedrijven. Daarbij blijft het doel: de eenheid van de vakbewe
ging, van EVC en NVV. 

De eenheid van actie van onder op kan tot stand worden gebracht door het 
vormen van comité's van actie, samengesteld uit arbeiders, die het vertrouwen 
van hun mede-arbeiders' in de bedrijven bezitten, ongeacht hun politieke of vak
verenigings-richting. 

Deze comité's van actie kunnen plaatselijk, volgens beroepen (b.v. bouwvak
arbeiders, havenarbeiders), of in ondernemingen of groepen van ondernemingen 
gevormd worden. 

De door de arbeiders geformuleerde eisen dienen aan de directies der onder
nemingen te worden voorgelegd. Er kan kracht aan worden bijgezet door het be
leggen van massameetings en demonstraties, waarbiJ gepoogd moet worden de 
medewerking van de vakorganisaties te verwerven. · 

In geval van hardnekkige weigering van de zijde der ondernemers zullen de 
arbeiders hun eisen door grondig voorbereide en krachtdadig doorgevoerde stakin
gen moeten afdwingen. 
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17e jaargang no. 3 maart 1857 

Politiek en Cultuur 
maandblad gewijd aan:;cte theorie en praktijk van het 
marxisme-leninisme onder lelding van het partijbestuur der c.p.n. 

De geschiedenis zal zich niet herhalen! 

SINDS de Parijse accoorden, onder druk van de Amerikaanse imperia
listen, door de verschillende parlementen van West-Europa zijn aan

vaard, draait de herbewapening van West-Duitsland op volle toeren. 
Ofschoon de Duitse Wehrmacht volgens de bepalingen van deze ver

dragen uit twaalf divisies zou "mogen" bestaan, zijn de voorbereidingen 
tot hét formeren van meer divisies, onder het mom van "reserves", in 
volle gang. Deze reserve-divisies zullen precies zo bewapend zijn als de 
"officiële", d.w.z. met atoomwapens. 

Tevens bestaan plannen de zgn. algemene verdedigingsplicht, een an
der woord voor Volkssturm, voor practisch alle inwoners van West
Duitsland in te voeren, opdat de Westduitse bevolking zich ontwikkelt 
tot een "volk in wapenrusting". 

De inlijving van de voormalige S.S. in de Wehnnacht is thans officieel 
toegestaan. Het aantal officieren dat wordt opgeleid, beloopt een aantal 
dat afgestemd is op het formeren van een miljoenenleger. Het West
duitse weekblad "Die Welt" noemde vorig jaar reeds een getal van 5 
miljoen. 

De wapenorders vliegen het land uit, de wapens erin, terwijl de inlij
ving van het Saargebied het groeitempo van de ei:gen wapenindustrie 
sterk bevordert. Kazernes worden bij tientallen gebouwd, militaire 
oefenterreinen en vliegvelden in koortsachtig tempo aangelegd. 

Steeds meer voormalige Hitler-officieren krijgen hoge posten in het 
leger. Het laatste voorbeeld hiervan is de te verwachten benoeming van 
de generaals von Wenck en Busse, de laatste generaals van Hitler, die 
kinderen van 14 tot 16 jaar ter verdediging van Berlijn in het vuur jaag
den, tot inspecteurs-generaal van de nieuwe Wehl'macht in de plaats 
van von Speidel. 

Tevens heeft de Westduitseminister van oorlog, Strauss, in een inter
view voor de televisie toegegeven, dat hij met verschillende voorma
lige SS-generaals voortdurend in contact staat over de verdere opbouw 
van het Westduitse leger. 

Als zijn meest vertrouwde adviseur noemde hij de als oorlogsmisda
diger veroordeelde massamoordenaar en voormalige generaal-veld
maarschalk, von Manstein. In dit interview putte Strauss zich uit in 
loftuitingen over de "Oost-ervaring'' van deze officieren. 
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GELIJKTIJDIG met dit proces van versnelde herbewapening streeft 
Adenauer op binnenlands gebied verwoed naar verdere fascise

ring van het staatsapparaat; de Pruisische militaire .geest wordt aan
gewakkerd. 

De KPD, de enige konsekwente voorvechtster tegen de herbewape
ning, tegen het wederoplevende fascisme en voor de vreedzame her
eniging van Duitsland, werd verboden. 

Steeds meer z.g. soldatenbonden, verzamelplaatsen van voormalige 
nazi's worden opgericht en spelen een belangrijke rol in het openbare 
leven. 

De wet op de dienstplicht werd doorgevoerd tegen de wens van de 
overgrote meerderheid van het Duitse volk in. 

In de bedrijven en vakórganisaties worden fascistische commando
troepen en spiorinage-organen opgericht met het doel de weerstand van 
de arbeiders tegen de oorlogspolitiek van Adenauer te breken. Stahl

. helm en andere fascistische organisaties verleggen hun werkterrein 
naar de bedrijven, waar ze door middel van bedrijfsbrigades tot open
lijke terreur tegen de arbeiders en hun organisaties overgaan. 

Het werk van deze "bedrijfsbrigades" is in een geheime dienst-
order als volgt omschreven: 

"De leden van de bedrijfsbrigades vormen een elitegroep in het 
bedrijf en zijn precies het tegendeel van de door vakorganisaties 
gebonden massa." 

Tot de leuzen van deze brigades behoort o.a.: "We willen ter gezond
making van de massa de opstand der frontstrijders." 

Wat die gezondmaking betekent, blijkt uit de strijdopdracht der bri-
gades, waarin het volgende te lezen staat: 

"Klassestrijdparolen van onverantwoordelijke arbeidersvertegen
woordigers bedreigen de samenwerking tussen werkgevers en werk
nemers ... Tegen deze vijand moet in ieder bedrijf een afweerfront 
worden opgebouwd." 

Voor Romme om te likkebaarden. 
Dat deze brigades zich inspireren op de voormalige SA blijkt uit een 

artikel in de "Deutsche Soldatenz.eitung" nr. 4 van 1956, waar onder 
de titel "Vergeten op te hangen ... " een hevige aanval wordt gedaan 
op het optreden van een vakbondsfunctionaris tegen de bewieroking 
door Adenauer van de door de Sowjet-Unie naar Duitsland gezonden 
oorlogsmisdadigers. 

Het spreekt haast vanzelf, dat deze brigades zich actief bezighouden 
met de werving voor de Navo-Wehrmacht en zich derhalve speciaal tot 
de jeugd richten. Een andere bezigheid is het afluisteren van telefoon
gesprekken. 

Verder bestaat er een speciale instantie voor "bedrijfsbescherming''. 
Deze staat onder leiding van een voormalige overste uit Hitiers generale 
staf, het huidige CDU-parlementslid en Adenauers pantserspecialist, 
Fritz Berendsen. Deze instantie legt zwarte lijsten en karthoteken aan 
van "onbetrouwbare" arbeiders, waarmede dan iedereen wordt bedoeld 
die tegen de politiek van Adenauer is. 

Het is duidelijk, dat Adenauer de mislukte fascistische putsch in 
Hongarije ijverig gebruikt om zijn oorlogsplannen verder door te zet
ten, in concreto om te trachten de onwillige Westduitse bevolking te 
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overtuigen dat de dienstplicht noodzakelijk is om de "vrijheid" te ver
dedigen. 

Om verder te kunnen optreden tegen de grote weerstand die onder 
de Westduitse bevolking tegen de Wehrmacht bestaat, is een nieuwe 
wet in voorbereiding, het zgn. Strafrechtänderungsgesetz, waardoor 
het mogelijk zal worden critiekop de Wehrmacht met vijf jaar gevan
genisstraf te straffen. 

DE Westduitse militaristen steken hun oorlogsplannen niet onder 
stoelen of banken. 

Dit is o.a. gebleken uit de rede die de minister van buitenlandse 
zaken, von Brentano, onlangs op de laatstgehouden Navo-zitting heeft 
uitgesproken, en waarin hij o.m. suggereerde, dat de Westduitse mili
taristen een evtl. "opstand" in de DDR zouden benutten om tot een 
aanval tegen deze socialistische staat over te gaan. 

Terwijl ook Adenauer in een van zijn laatste redevoeringen opmerkte, 
dat het zijn plan was om dit jaar nog de Duitse kwestie voor de UNO 
te brengen. Maar dit is onmogelijk, omdat Duitsland een zaak is van de 
vier bezettingsmachten, tenzij . . . . er een gevaar voor de vrede gaat 
ontstaan. En dit zou er zijn, indien b.v. in de DDR een "opstand" zou 
uitbreken. 

Het lijkt of de geschiedenis zich zal herhalen. Herleving van een ~ 
agressieve Wehrmacht in Westduitsland, herstel van fascistische en 
neo-fascistische groeperingen, zelfstandig, maar vooral binnen de z.g. 
democratische partijen, in het bijzonder in de CDU. Verbod van de 
KPD, aanslagen op de democratische rechten van de arbeidersklasse. 

Daarbij voeren de imperialisten een politiek van integratie of beter 
gezegd van volledige overgave van de landen van West-Europa aan 
de Westduitse agressoren. · 

Binnen het raam van de Navo worden de legers der Westeuropese 
landen ondergeschikt gemaakt aan de Westduitse Wehrmacht en onder 
bevel geplaatst van de voormalige Hitler-generaals von Speidel en 
Heusinger, terwijl door de oprichting van de zgn. Euromarkt en Eura
tom getracht wordt een economische en strategische overgave aan de 
Westduitse monopolies te bewerkstelligen. 

De politiek van de imperialisten is er geheel op gericht om West
Duitsland te maken tot de stoottroep van de Amerikaanse reactie in 
Europa en het Duitse militarisme te gebruiken als een pistool op de 
borst van de vredelievende volkeren. 

Het betekent een zeer ernstige bedreiging voor de veiligheid en de 
nationale onafhankelijkheid van de Europese staten en voor de vrede 
in de wereld. 

Maar de geschiedenis zal zich niet herhalen. 

DE ontwikkeling in Duitsland is van levensbelang voor ons land en 
ons volk. De regering Drees-Luns heeft er trouw aan meegewerkt 

dat het Duitse militarisme zich kan herstellen. Zij heeft als eerste van 
de Westeuropese landen de Parijse aceoorden geratificeerd. Op voorstel 
van de Nederlandse minister van Oorlog, Staf, wordt de Wehrmacht 
met atoomwapens bewapend. 

Door het lidmaatschap vandeNavo is ons land de "bondgenoot" van 
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West-Duitsland. Mede met instemming van de Nederlandse regering 
werd von Speidel tot opperbevelhebber van de Navo-troepen in Mid
den-Europa benoemd en daarmee tevens tot chef over Nederlandse 
troepen. 

Deze instemming was wel zo volledig, dat minister Staf namens de 
regering naar aanleiding van vragen van het communistische Kamerlid 
Bakker in de Tweede Kamer verklaarde geen behoefte te hebben deze 
benoeming aan een uitspraak van de Staten-Generaal te onderwerpen, 
omdat de Nederlandse regering alLe vertrouwen had in de politiek van 
de Westduitse regering. 

De konsekwentie van het doorzetten van deze politiek is, dat Neder
land bij iedere provocatie van de zijde van de Westduitse militaristen 
onmiddellijk betrokken is. Dit betekent, dat als West-Duitsland een 
zgn. opstand in de DDR zou provoceren en de Westduitse militaristen 
hun "naar vrijheid snakkende broeders en zusters in de DDR" te hulp 
zouden willen snellen, Nederland er direct vanwege de Navo-verplich
tingen bij betrokken is. 

Wat dit betekent voor ons land bij het bestaan van de atoom- en 
waterstofbom, bij het bestaan van een Amerikaanse luchtbasis op ons 
grondgebied is duidelijk. 

In dit verband moet herinnerd worden aan de ernstige waarschuwing, 
die leidende kringen in de Sowjet-Unie op 23 januari j.l. hebben gericht 
tot die landen waar de Amerikaanse militaire bases zijn gevestigd, zich 
niet te laten betrekken in de plannen van de Verenigde Staten tot 
voorbereiding van een atoomoorlog. 

"Het spreekt vanzelf, dat de verantwoordelijkheid voor de gevol
gen, die de uitvoering van deze plannen met zich mee zou brengen, 
niet alleen zal berusten bij de regering van de Verenigde Staten, 
maar ook bij de regeringen, die zouden toestaan, dat haar grond
gebied gebruikt wordt als een springplank voor de voorbereiding 
van een atoomoorlog", aldus de verklaring. 

De politiek van Drees-Luns, leidt, indien aan het opdringende Duitse t 
militarisme geen tijdig halt wordt toegeroepen, tot een volledig weer- ~ 
loos maken van ons land tegenover de Wehrmacht en tot het op het ~ 
spel zetten van het voortbestaan van ons land en ons volk. t 

D,E strijd tegen de herbewapening van Duitsland en voor de veilig
heid in Europa is dan ook het centrale punt in de strijd voor de 

vrede. Het is het punt waarop de grootst mogelijke eenheid van actie 
tot stand gebracht moet worden, welke actie in eerste instantie zal 
moeten leiden tot een verandering van de Nederlandse buitenlandse
politiek. 

Het zal er in de komende periode om gaan door middel van ver~ 
schillende vormen uiting te geven aan de weerzin die onder ons gehele 
volk leeft tegen de politiek van herleving van het Duitse militarisme 
en fascisme. 

Openbare vergaderingen, handtekeningenacties, protestdemonstraties, 
verspreiden van vlugschriften, het organiseren van conferenties van 
tegenstanders van de Duitse herbewapening, kortom het toepassen van 
alle mogelijke vormen van voorlichting en van agitatie, die in de eerste 
plaats de samenzwering van het stilzwijgen, dat Romroe en Drees in 
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roerende eensgezindheid rondom de gevaren die ons bedreigen hebBen 
opgetrokken, doorbreken en anderzijds mobiliserend werken op de 
activiteit van de gehele bevolking, van alle anti-fascisten. 

:naarbij moeten we de lessen trekken uit de vredescampagnes van de 
afgelopen jaren. 

Het is juist dat door de verschillende handtekeningenacties miljoe
nen mensen over de gehele wereld blijk hebben gegeven van hun af
schuw van de oorlog en de imperialisten op zeer grote moeilijkheden 
zijn gestuit bij de doorvoering van hun plannen. 

Uitspraken tegen de atoombom, tegen de Duitse herbewapening etc. 
zijn goed en noodzakelijk. Het betrekken van vele mensen hierin, die 
over allerlei vraagstukken verschillend denken is van groot belang, 
omdat hierdoor de zaak van de verdediging van de vrede gemaakt 
wordt tot een zaak waarmee alle lagen van de bevolking hebben te 
maken. 

Maar dit alleen is onvoldoende om de imperialisten ervan te weer
houden hun oorlogsplannen door te zetten, zij het vaak via andere, 
minder "openlijke" wegen, door zelf over onderhandelingen, vrede en 
vreedzame samenleving te oreren, kortom door de leuzen van de voor
standers van de vrede, van de mensheid, over te nemen. Maar tegelij
kertijd doen ze hun uiterste best provocaties te organiseren, die de. 
voorstanders van de vrede in verwarring en de vrede in ernstig gevaar 

• brengen. · 
Hebben we niet in de novemberdagen voorbeelden gehad van deze 

imperialistische "taktiek" en is het niet zo, dat ze er zelfs tijdelijk in 
zijn geslaagd voorstanders van de vrede in West-Europa op een dwaal
spoor te brengen, hetgeen in het voordeel van de imperialisten was. 

De oorzaak hiervan moet mede gezocht worden in het feit, dat de 
communisten in de afgelopen -jaren in de strijd voor de vrede onvol
doende duidelijk hebben gemaakt wat de methodes van de imperia
listen zijn. Zij hebben, ondanks het feit dat samenwerking op praktische 
punten van alle voorstanders van de vrede het gebod van het uur is, 
onvoldoende de ideologische strijd gevoerd tegen allerlei verkeerde en 
verlammende opvattingen ten aanzien van de strijd voor de vrede. 

In de periode van de internationale ontspanning was er een soort 
vredesdoezel ontstaan, die er toe leidde dat velen het imperialisme 
voor vredelievend gingen aanzien. Maar deze ontspanning was afge
dwongen door het actieve optreden van de vredeskrachten, in het 
bijzonder door de konsekwente actieve politiek van de Sowjet-Unie. 
Aan deze vreedzame periode waren zelfs voorafgegaan militaire neder
lagen van de hnperialisten in Korea en Viet-Nam. 

Waren zij dus gedwongen om in Genève mee te werken aan het tot
standkomen van een overeenkomst die een periode van een zekere 
internationale ontspanning inluidde, dit betekent geensdeels dat. de 
imperialisten "anders" waren geworden en "zichzelf" niet meer waren. 

In hun streven naar maximumwinsten buiten de imperialisten gehele 
volkeren uit, streven zij dagelijks naar uitbreiding van hun macht, 
trachten zij de krachten van de arbeidersklasse, nationaal en inter
nationaal, te breken. 

Zij zijn bereid voor het bereiken van hun doel oorlogen te ontketenen. 
In dit streven stuiten zij op de vredeswil van de volkeren, die in de 
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socialistische landen tot een hecht georganiseerde economische, politieke 
en militaire macht is geworden. 

Gelijktijdig verscherpen zich de tegenstellingen binnen het imperia
listische kamp, hetgeen voortdurend oorlogsgevaar met zich meebrengt. 

In hun eigen land verscherpen de imperialisten de uitbuiting van hun 
eigen arbeidersklasse ten behoeve van de miljarden-uitgaven voor be
wapening. 

Het is dan ook vanzelfsprekend en onvermijdelijk, dat de klasse
tegenstellingen zich verscherpen en dat het afhangt van de kracht die 
in de eerste plaats de arbeidersklasse opbrengt in hoeverre de imperia
listen gedwongen worden tot het afzien van hun oorlogsplannen. 

Als de mensheid dus de pogingen tot het ontketenen van oorlogen 
wil verhinderen, moet in de allereerste plaats iedere illusie over de 
"vredelievendheid" van de imperialisten worden bestreden en moet de 
strijd voor de vrede berusten op het actieve optreden van de verenigde 
arbeidersklasse als leidster van de breedst mogelijke beweging voor het 
behoud van de vrede. 

DE arbeidersklasse bezit op een derde deel van de wereld de macht 
en heeft het socialisme opgebouwd. 

Dit socialistische wereldstelsel omvat honderden miljoenen mensen 
en is economisch, politiek en militair onoverwinnelijk. Doch dit niet t 

alleen. Deze maoht is thans in staat en bereid iedere brandhaar·d die ;_ 
de imperialisten aansteken en die een wereldoorlog ten gevolge zou ' 1 

kunnen hebben, vroegtijdig uit te trappen. Dit is gebleken in Hongarije, 
in het Midden-Oosten en dit geldt tevens voor West-Duitsland. Dat de 
heren Eisenhower, Adenauer, Von Speidel e.a. zich geen enkele illusie 
behoeven te maken, wordt bevestigd door de gemeenschappelijke ver
klaringen, die op 7 januari j.l. in Moskou door de Sowjet-Unie en de 
DDR en op 29 januari j.l. door de Sowjet-Unie en Tsje{!hoslowakije 
werden ondertekend en waarin wordt gezegd: 

"dat alle pogingen om bij de oplossing van het Duitse vraagstuk 
naar gewelddadige methoden te grijpen en pogingen d.m.v. vijan
delijke handelingen de volksdemocratische orde van de DDR te 
ondermijnen, zullen worden vernietigd." 

(Verklaring van de Sowjet-Unie en de D.D.R.) 
en verder 

"dat de socialistische staten geen herhaling kunnen toestaan van 
hetgeen er voor de tweede wereldoorlog gebeurde, toen de Duitse 
militaristen, met medeweten van de heersende kringen van Ame
rika, Engeland en Frankrijk de onafhankelijkheid van de ene 

.Europese staat na de andere vernietigden en de wereld in brand 
staken." (Sowjet-Unie en Tsjechoslowakije) 

Uit deze verklaringen blijkt onomwonden het ernstige voornemen 
van de Sowjet-Unie en de volksdemocratische landen om iedere aanval 
op hun eigen grondgebied onmiddellijk af te slaan. 

Meer echter. Uit de verklaring van de Sowjet-Unie en Tsjechoslowa
kije klinkt tevens de niet mis te verstane waarschuwing op dat de 
Westduitse militaristen en hun helpers niet straffeloos kunnen door
gaan met hun pogingen de overige Westeuropese landen van hun on
afhankelijkheid te beroven terwille van nieuwe oorlogsplannen. · 
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Daarom betekenen deze verklaringen een geweldige ondersteuning 
voor alle volkeren in Oost- en West-Europa in hun strijd tegen de oor
logsplannen van de imperialisten. 

In onze tijd kan de strijd voor de vrede, die een strijd op wereld
schaal is, dan ook alleen met succes worden gevoerd, wanneer het 
actieve en onder leiding van de arbeidersklasse staande verzet van de 
volksmassa's in de imperialistische landen wordt gecombineerd met het 
actieve, morele en zonodig militaire optreden van het socialistische 
wereldkamp, van de georganiseerde en bewapende arbeidersmacht, 
tegen iedere imperialistische oorlogsprovocatie. 

Dit houdt de mogelijkheid in zich, dat in onze tijd oorlogen kunnen 
worden voorkomen. 

DE Sowjet-Unie is bereid het Duitse vraagstuk langs vreedzame weg 
te regelen. Hiertoe heeft zij reeds· verscheidene malen voorstellen 

gedaan. 
Dit vraagstuk is te regelen langs de weg van het organiseren van de 

veiligheid in Europa. De Sowjet-Unie is bereid mede te werken aan het 
instellen van een neutrale, gedemilitariseerde zone in Europa, waartoe 
beide delen van Duitsland behoren, alsmede enige buurlanden. Zij is 
zelfs bereid gedeeltelijk tegemoet te komen aan de voorstellen van 
Eisenhower betreffende een zekere controle vanuit de lucht. Zij is nog 
steeds bereid de wapens voor massavernietiging te verbieden en ver
dragen te sluiten, die tot gecontroleerde algehele ontwapening leiden. 

In zijn nota aan Adenauer van 5 februari 1957 heeft de premier van 
de Sowjet-Unie Boelganin er nogmaals op,gewezen, dat de Sowjet-Unie 
te allen tijde bereid is de verhoudingen tussen beide staten te normali
seren en de betrekkingen van vijandschap en wantrouwen te vervangen 

·door die van vriendschap en vertrouwen. Maar tegelijkertijd waar
schuwde Boelganin tegen de plannen van de Westelijke imperialisten 
om West-Duitsland te veranderen in een basis voor een atoomoorlog. 
Al deze pogingen staan het herstel van de eenheid van Duitsland in de 
weg, die het gevolg zal moeten zijn van onderhandelinen tussen de 
twee Duitse staten. 

De communisten in Nederland wensen niets vuriger dan dat deze 
vreedzame weg zal worden begaan en zullen hun uiterste best doen de 
bevolking hiervan te overtuigen en te mobiliseren teneinde de Neder
landse regering te dwingen deze weg te gaan. 

Zij zijn bereid ter bereiking van dit doel met iedere tegenstander van 
het Duitse militarisme samen te werken. 

Doch het is tevens hun plicht een dergelijke campagne voor de veilig
heid van Europa de konsekwente inhoud te geven, die alleen de arbei
dersklasse eraan kan verlenen. En er daarbij geen twijfel aan te laten 
bestaan, dat indien de imperialisten en hun helpers het toch zouden 
wagen de Westduitse agressoren los te laten op enig volk in Europa, 
dit onmiddellijk beantwoord zal moeten worden door een krachtig op
treden van de Sowjet-Unie en de andere socialistische landen om de 
oorlog en het fascisme in de kiem te smoren, daarbij geholpen door de 
arbeidersklasse in de overige Europese landen. Het is duidelijk dat een 
dergelijke poging van de imperialisten het einde zal betekenen van het 
kapitalisme en van hun handlangers in Europa. 
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OM het eensgezinde optreden van de arbeidersklasse voor de vrede 
te bewerkstelligen, is het nodig om met alle kracht de smerige rol 

van de topleiders van de P.v.d.A. en het N.V.V. aan de kaak te stellen. 
Wat is de houding van deze sociaal-democratische leiders op dit mo

ment? Wat doen hun collega's in West-Europa? 
Daar waar ze niet in de regering zitten, voeren ze een politiek van zgn· 

oppositie en komen ze in woorden op tegen de oorlogspolitiek van de im
perialisten. 

Toen de Engelse conservatieve regering het zwakke Egypte m~t bom
menwerpers liet aanvallen en een grote troepenmacht aan land zette 
als begin van een bloedige koloniale roofoorlog spraken de Labourlei
ders grote woorden. Ze hadden het over een "onherstelbare fout", or
ganiseerden vergaderingen, hielden vreedzame, vooral vreedzame beto
gingen, maar verzuimden de arbeidersklasse op te roepen tot revolu
tionaire strijd tegen de oorlogsregering. Zij lieten de imperialisten hun 
bloedige gang gaan, zij remden terzelfdertijd de enige konsekwente 
anti-oorlogskracht, de arbeidersklasse af. 

In West-:Quitsland ageerden de sociaal-democratische leiders tegen de 
dienstplicht ·en tegen de aansluiting van West-Duitsland bij de Navo. Zij 
veroordelen de politiek vanAdenauer als een politiek die de eenheid van 
Duitsland verhindert. 

In de "Westfälische Rundschau" schrijft een van de leiders van de 
SPD, Friedrich Stampe, echter "dat in geval van een verkiezingsover- · 
winning van de SPD in geen geval zonder meer de dienstplicht zal 
worden afgeschaft." En Erich Ollenhauer, de voorzitter van de SPD, 
verklaart, "dat de SPD er niet aan denkt het lidmaatschap vandeNavo 
zonder meer op te zeggen." 

Het waren de leiders van de SPD, die onmiddellijk na de inlijving van 
het Saar.gebied voorstelden de Communistische Partij van de Saar te ver 
bieden, omdat de KPD toch ook verboden was. 

Enerzijds spreken zij over de vrede, anderzijds verdelen zij de arbei
dersklasse, de enige konsekwentie antï::-oorlogskracht, de enige nationale 
kracht die in Westduitsland het militarisme kan verslaan. 

Is het verwonderlijk, dat men bij het nagaan van de huidige politiek 
van deze Westduitse sociaal-democratische leiders wordt herinnerd aan 
de uitspraak van hun voorganger Noske, die voor de eerste Wereldoor
log in de Rijksdag verklaarde "dat de sociaal-democraten niet bij de 
burgerlijke partijen tenachter zullen blijven en de spuit op de schou
ders zullen nemen." (geciteerd door Lenin - Verz. Werken dl. IV blz. 
339). 

Daar waar deze sociaal-democratische leiders in de regering zitten, 
zijn ze de directe uitvoerders van de imperialistische oorlogspolitiek. 

In Frankrijk wordt onder verantwoordelijkheid van de "socialist" 
Mollet een ongekend bloedige oorlog gevoerd tegen het volk van Alge
rije. De Franse sociaal-democratische ministers waren de meest ver
woede voorstanders van de oorlog tegen Egypte en waren bereid een 
wereldoorlog te riskeren. 
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De verrotting van de top van de sociaal-democratie is niet bij onze 
grenzen blijven stilstaan. 

In ons land zijn de topleiders van de P.v.d.A. met betrekking tot de 
herbewapening van Duitsland de ijverigste dienaren van Romme. 

Herinneren we ons tevens de twee koloniale oorlogen in Indonesië, 
waaraan de leiding van de P.v.d.A., zij het met "bloedend hart", haar 
fiat gaf. 

Onder Drees werden de oorlogsuitgaven op wens van Romme tot bijna 
twee miljard gulden opgevoerd, terwijl v. Wingerden de arbeiders de 
verslechteringen opdringt en iedere poging tot actie poogt in te dammen. 

Zij doen verwoede pogingen om de enige konsekwentie anti-oorlogs
kracht, de arbeidersklasse, verdeeld te houden. Daarom is het in de actie 
tegen de verslechteringen en voor de vrede noodzakelijk deze sociaal
democratische leiders aan de kaak te stellen als directe handlangers van 
de imperialisten. 

Het is echter gelijktijdig de taak van de communisten om geduldig de 
eerlijke sociaal-democratische arbeiders tegemoet te treden. 

Niets zou funester zijn dan te menen, dat de politiek van de huidige 
leiding van de P.v.d.A. en het N.V.V. de instemming zou hebben van de 
gewone leden. 

De prijsstijgingen, de aanvallen op de lonen, de mislukte putsch in 
Hongarije, de benoeming van Speidel, het zijn allen harde feiten die niet 
aan de mensen voorbijgaan. 

De afgelopen weken hebben voorbeelden te zien gegeven van een ge
zamenlijk optreden voor hun directe belangen, en met succes, van so
ciaal-democratische en communistische arbeiders, tegen de "adviezen" 
van de leiding van het N.V.V. in. 

De ogen zullen steeds verder opengaan. Het is de taak van de commu
nisten om geduldig en kameraadschappelijk alle vraagstukken uit te leg
gen, te werken aan de eenheid van actie van onderop voor de aller
kleinste en allergrootste belangen van de arbeidersklasse. 

Vooral in de bedrijven zal het er om gaan die vormen te vinden die de 
arbeidersklasse verenigen op practische punten van strijd tegen de drei
ging van het Duitse militarisme en voor ontwapening. 

De afgelopen maanden hebben de imperialisten getracht de wereld in 
bloed en ellende te dompelen. Hun monsterachtige voornemen is 

mislukt. Zij hebben wederom een geweldige nederlaag geleden. 

Ze hebben echter hun plannen niet opgegeven en hebben in Europa 
hun hoop op de Duitse militaristen gevestigd. 

Maar aan hen zal niet voorbijgegaan zijn de verklaring die tijdens 
de verenigde zitting van de beide kamers van de Opperste Sowjet 
werd afgelegd door de toenmalige minister van buitenlandse zaken van 
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de Sowjet-Unie Sjepilow. Sjepilow zei, dat bij de huidige krachtsver
houdingen de enige realistische koers van de Westelijke landen een 
politiek van vreedzaam samenleven met de socialistische staten is. 

Het socialistische stelsel is een machtige vesting, die bemand wordt 
door 900 miljoen mensen, aangevoerd door de Chineze en Sowjet-broe
dernaties. Hiertegen het zwaard opheffen zou een daad van waanzin 
zijn. 

Deze onmiskenbare werkelijkheid gekoppeld aan de krachtige bewe
ging van de volkeren in West-Europa tegen het gevaar van het Duitse 
militarisme is in staat de imperialisten te dwingen deze realistische 
koers inderdaad te varen. 

Het is onze taak om in eigen land hiertoe een grote bijdrage te leve
ren, steeds grotere massa's in de strijd te betrekken en onze eigen rege
ring te dwingen ai te zien van de huidige politiek van uitlevering van 
onze nationale ,belangen aan de Duitse en Amerikaanse reactie. 

NICO LUIRINK 
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Azië en Afrika kiezen de vrij,heid 

HET sprak van zelf. God, die de zwarte had geschapen om voor de 
" blanke te werken, had tussen de keerkringen ook de rotan geplant, 
ten einde bij de onwillige arbeider daarginds het peinzen over persoon" 
lijke aangelegenheden, op ogenblikken dat dit geen pas gaf tegen te 
gaan en hem aan zijn eigenlijke roeping te herinneren. Het leven was 
een ernstige zaak: dit moesten ook de negers leren gevoelen, en in het 
gemeen de volken welke in Oost en West onze schatplichtigen gewor" 
den waren". 

Aldus striemde Busken Huët in "Het land van Rembrandt" de gees" 
tesgesteldheid uit de 17e eeuw, die ook nu nog vaandel en wapenkreet 
is van de koloniale reactie. Maar in tegenstelling met de 17e, 18e en 
19e eeuw is het in onze dagen niet zo gemakkelijk om onder dit bloedige 
vaandel ten strijde te trekken en nog minder om successen te behalen. 
Niet met rotan en ook niet met vliegtuigmoederschepen hebben de 
kolonialisten de loop der geschiedenis kunnen wijzigen. Wie er een 
voorbeeld van wil hebben denke aan het Suezfiasco van de Engelse en 
Franse imperialisten en hun helpers, de regerende kringen van Israël, 
waarachter Amerika schuil gaat. 

Wij zijn de getuigen, en niet alleen dát, van een reusachtige beweging 
voor nationale zelfstandigheid, die Azië, Afrika en grote delen van 
Zuid-Amerika omvat. Na de tweede wereldoorlog hebben 1.3 miljard 
mensen zich van het koloniale en half-koloniale stelsel bevrijd. Welis
waar leven nog 160 miljoen mensen in regelrechte koloniale slavernij 
maar ook in hun vaderland rommelt het. 

Sedert 1945 zijn niet minder dan 23 nieuwe staten op het wereld" 
toneel verschenen, die bijna allen in de UNO zijn opgenomen. Deze 
nieuwe staten kunnen in drie groepen worden verdeeld. 

In de eerst e plaats zijn er de staten, die zich volledig hebben 
bevrijd, dus zowel in economisch als in politiek opzicht. Tot deze groep 
behoort de Volksrepubliek China met zijn 600 miljoen inwoners en 
verder de volksrepublieken (Noord-) Korea en (Noord-) Vietnam. 

In de t w e e de plaats zijn er de naties, die in staatkundig opzicht 
hun onafhankelijkheid hebben verove1:1d doch waar de imperialisten 
nog sterke economische posities hebben. Deze staten zijn geen lid van 
een militair blok en op hun grondgebied zijn geen buitenlandse troepen 
gelegerd of bases gevestigd. Zij voeren een buitenlandse politiek van 
neutraliteit en van goede betrekkingen met alle landen. In het com" 
muniqué van 2 februari 1957 over de Sowjet-Finse besprekingen wordt 
een dergelijke politiek "bevorderlijk voor het behoud van de wereld" 
vrede" genoemd. 

De imperialisten hebben uiteraard alles gedaan en doen nog alles
met inbegrip van het plegen van gewapende agressie - om deze ont
wikkeling tegen te houden. 

Tot deze groep van landen behoort onder andere een grote mogend" 
heid als India en landen als Indonesië, Egypte, Syrië en Birma. 

In de derde plaats zijn er nieuw gevormde staten, waar de impe-
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rialisten nog sterke politieke en economische sleutelstellingen hebben 
overgehouden. Deze landen zijn leden van militaire pacten, waarin de 
Amerikaanse, Engelse en Franse kolonialisten de leiding hebben. Op 
hun grondgebied zijn buitenlandse troepen gelegerd en vreemde mili
taire bases ingericht. Hun buitenlandse politiek volgt meestal die van 
de grote imperialistische staten. Deze landen worden met geweld in 
militaire en politieke bondgenootschappen gehouden, zoals het Bagdad
pact en het pact van Manilla (Zuidoost-Azië pact.) 

Toch hebben de volken van deze landen de imperialisten enkele 
rechten afgedwongen die het hun lichter maken verder tegen het kolo
nialisme en voor volledige nationale zelfstandigheid te strijden. 

Tot deze groep van landen behoren onder meer de Philippijnen, Irak 
en Zuid-Korea. 

De Amerikanen proberen de staten, die tot de eerste twee groepen 
behoren terug te brengen in de toestand waarin de naties van de 
d er d e groep zich bevinden. 

In het Midden-Oosten dient vooral het Eisenhowerplan, dat zoge
naamd moet dienen om het "communistische gevaar" in te perken, om 
dti doel te bereiken. De Amerikanen willen de oude kolonisatoren zo- ' 
als Engeland en Frankrijk uit het Midden-Oosten verdringen en zelf 
hun plaats innemen. 

De genoemde drie groepen landen vertonen dus vrij sterke verschil
len maar daarnaast hebben ze ook trekken van overeenkomst. Daaruit 
is de conferentie van 29 Aziatische en Afrikaanse landen voortgevloeid, 
die van 18-24 april 1955 in Indonesië is gehouden. 

Wat de conferentie in positieve zin betekende is af te lezen uit het i 

getal van 1400 miljoen mensen, die er waren vertegenwoordigd en wier 
vertegenwoordigers, ongeacht hun verschillende standpunten in een 
reeks kwesties, over enkele van de voornaamste vraagstukken eensge
zinde besluiten namen. Zo sprak de conferentie zich uit voor het verbod 
van productie en gebruik van A. en H. wapens, veroordeelde scherp het 
kolonialisme in iedere vorm, erkende de gelijkheid van alle rassen en 
alle naties, groot of klein, veroordeelde de deelname aan agressiepacten 
en sprak zich uit voor nauwere Aziatisch-Afrikaanse samenwerking. 
Deze besluiten hadden voor de verdere ontwikkeling van de nationale ~ 

[ 
beweging in de koloniale- en halfkoloniale landen zeer grote betekenis. f 

In het algemeen onderstreepte het eensgezind optreden van 29 landen r 
met een zo groot aantal inwoners, die nog niet zo heel lang geleden 
met een eind rotan werden geregeerd of in het "ergste" gèval met r 
enkele salvo's van een kanonneerboot tot "inkeer" werden gebracht, ~ 
dat een nieuwe episode in de geschiedenis van de mensheid zijn intrede ! 
had gedaan. Tegenover het imperialisme had zich de ontzaglijke kracht 
van de volken der koloniale landen opgesteld. 

II. 

GEDURENDE eeuwen waren de koloniale en halfkoloniale landen 
de reserve geweest van de machthebbers der moederlanden. De 
koloniale machthebbers roofden de belangrijkste grondstoffèn in 

die landen en openden deze gebieden voor hun handel, als afzetgebied 
voor hun produkten. 
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De grote kapitalen, die ze daardoor konden vergaren droegen niet 
weinig bij tot de vorming van hun financiersmacht en tot de onder
drukking van het proletariaat in de moederlanden. Daarbij kwam dat 
zij ook gebruik maakten van de mensenreserve, die in de koloniën be
schikbaar was, voor hun strijdkrachten. Frankrijk en Engeland hebben 
in de beide wereldoorlogen in ruime mate koloniale troepen opgesteld. 
Frankrijk gebruikte deze troepen ook in het land zelf tegen de stakende 
arbeiders. Franco steunde bij zijn putsch tegen de wettige Spaanse 
regering in hoge mate op de Marokkaanse troepen. Voor de uitoefening 
van hun koloniale geweldheerschappij gebruikten de imperialisten 
eveneens koloniale troepen. De Nederlanders Ambonnezen in Indone
sië, de Engelsen Ghurka's in India, de Fransen Senegalezen en Marok
kanen in Vietnam. 

Zo was de positie. Ze bleef in genen dele onveranderd. De imperialis
ten baseerden zich in de koloniën in hoofdzaak op de feodale groot
grondbezitters en op de zogenaamde compradorenbourgeoisie. Dat is 
dat deel van de uit het land zelf afkomstige kapitalisten wier kapitaal 
met dat van de buitenlandse indringers vervlochten raakte en die 
altijd en overal één lijn met de overweldigers van hun land trokken. 

De imperialisten begonnen naar de koloniën kapitaal uit te voeren. 
Daarmee bouwden ze fabrieken en stichtten ondernemingen. Er ont
stond dus een moderne arbeidersklasse, hoe zwak in getal deze in ver
houding met de andere bevolkingsgroepen (boeren, handelaars, enz.) 
nog mocht zijn. Er ontstonden in de koloniën nieuwe, kapitalistische 
productieverhoudingen. Behalve de ondernemingen van de buiten
landse kapitalisten ontwikkelden zich ook, veelal plaatselijke, bedrijven 
en ondernemingen, eigendom van inwoners van het land, steunend op 
ter plaatse voorhandig kapitaal dat uit handel of anderszins was ge
groeid. Er ontstond een nieuwe klasse, de nationale bourgeoisie, die zich 
ook op moderne wijze op de handel toelegde. Tenslotte gingen jonge 
mensen uit de koloniale en half-koloniale landen aan Europese hoge
scholen studeren. Na hun terugkeer begonnen ze in het openbare leven 
van hun vaderland een rol te spelen. 

Het kapitalisme moest dat alles wetmatig voortbrengen en even wet
matig met dat, wat het zelf had voortgebracht in botsing komen. De 
nationale bourgeoisie ontwikkelde zich tot een concurrent van de bui
tenlandse imperialisten, die in de kolonie de volstrekte macht uitoefen
den. Overal belemmerde dit gezag de nationale onderneming in zijn 
ontwikkeling en trachtte het de ondernemer of koopman door nadelige 
regelingen en ook wel door bruut geweld aan zich te onderwerpen. 

Tegen de arbeiders voerden de imperialisten een verwoede strijd, 
die onder meer tot uitdrukking kwam in de meer dan schandelijke 
loon- en arbeidsvoorwaarden, die op hun fabrieken en plantages 
heersten. 

Tegen de miljoenenmassa's van de boeren ondersteunden de imperia
listen de feodale landheren, die onmenselijke pachten uit de arbeid 
van de boeren persten. Voorts roofden ze hun stukje grond als dat te 
pas kwam, verwoesten de oogsten bij hun veldtochten en hun collec
tieve wraaknemingen. 

Tegen de intellectuelen werden de ergste discriminerende maatrege-
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len toegepast bij benoemingen en eventuele promotiemogelijkheden. 
Tegen alten pasten de imperialisten de volle scherpte van hun dicta

tuur toe, zonder enige afzwakking. Er was geen schijn van volksverte
genwoordiging of verkiezingen, van democratisch recht, geen enkele 
politieke vrijheid, geen vakbondsvrijheid, geen organisatievrijheid in 
het algemeen, geen vrijheid van drukpers, geen vrijheid van ver-
gadering. · 

Zoals men ziet waren de voorwaarden voor een massale, gemeen
schappelijke strijd tegen de imperialisten aanwezig. 

De nationale krachten in de koloniën en half-koloniën stonden in hun 
strijd in één gelid met het proletariaat uit de moederlanden, dat immers 
door dezelfde imperialisten werd onderdrukt en uitgebuit. 

In verband daarmee veroorloven we ons een uitweiding over de rol 
van de sociaal-democratie. Zij steunde in de moederlanden, dus ook in 
Nederland, op een gedeelte van de arbeidersklasse, dat door de bour
geoisie - op kosten van de grote winsten uit de koloniën - in zekere 
mate werd bevoorrecht. 

De sociaal-democratische leiders streden voor het behoud van de 
koloniale toestanden. De voorzitter van de SDAP, ir. J. W. Albarda, 
verklaarde bijvoorbeeld op het koloniale congres van deze partij 
in 1930: 

"Het voordeel is evident (= duidelijk). Men behoeft maar te 
denken aan de relaties van de textielindustrie met Indië, dat 
haar belangrijkste afzetgebied is. Verder is daar de machine
nijverheid, die belangrijke opdrachten voor de suikerindustrie 
uitvoert. 

Voorts "Werkspoor" en de havensteden, die vaste stoomvaart
lijnen en losse beurten op Indië hebben. Ook het belang van de 
haven-, magazijn- en: transportarbeiders is dus met het bezit van 
Indië nauw verbonden. Men vrage eens aan Drees of de arbei
dersklasse van den Haag iets met Indië te maken heeft. Dit geldt fz 

ook voor vele andere delen des lands. De Indische fondsen bren- · 
gen koopkracht en bedrijvigheid. Verdwenen deze dingen, dan 
zouher deeneconomische crisis ontstaand". t 

Voor Al ar a ging dus het behoud der be rijvigheid samen met het [ 
behoud van de koloniale toestand, terwijl juist door het zich vastklam- ~· 
pen aan deze historisch volkomen onhoudbare positie alles wat hij op- .· 
somde in gevaar werd gebracht. De koloniale veldtochten van de in . 
1930 tot getuige aangemepen Drees en de stompzinnige koloniale poli
tiek van diens regering met de KVP-er Luns op buitenlandse zaken 
vormen daarvan het bewijs. 

Dat alles moest immers reddeloos stuk lopen tegen de machten, die 
voore nationale onafhankelijkheid optraden. Het waren de machten, die 
we in dit hoofdstukje opsomden. Die opsomming was inmiddels nog 
niet compleet. Vroeger, toen in de koloniën de objectieve voorwaarden 
voor een eenheidsfront tegen de onderdrukker reeds waren gerijpt en 
de arbeiders der moederlanden ook al dezelfde belangen hadden als de 
bevolking van de koloniale landen, leverde de worsteling tegen het 
koloniale gezag geen duurzaam resultaat op. 

Waarom is er juist in de laatste 40 jaar en vooral na de Tweede 
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Wereldoorlog zo'n snelle opeenvolging van successen in de strijd voor 
nationale onafhankelijkheid waar te nemen? Hoe komt het, dat de 
massa's in de koloniale en halfkoloniale landen zich tot een reserve van 
het proletariaat ontwikkelden. De reden daarvan is te zoeken in een 
aantal nieuwe omstandigheden, die in genoemde periode zijn ontstaan. 

ITI. 

DE belangrijkste oorzaak, de sleutel van de gehele ontwikkeling is 
het bestaan van de socialistische landen met een totaalbevolking 

van 1000 miljoen mensen, met de eerste, verst ontwikkelde, meest er
varen en machtigste socialistische staat, de Sowjet-Unie, aan de spits. 

Het ontstaan van de Sowjet-Unie in 1917 had een zeer grote invloed 
op de anti-imperialistische strijd in de koloniën. 

In 1921 schreef Lenin hierover: 
"De massa's van de werkende bevolking in de koloniale en 

half-koloniale landen, die de overweldigende meerderheid van 
de bevolking van de aardbol vormen, werden reeds in het begin 
van de twintigste eeuw, tot politiek leven gewekt, vooral door 
de revoluties in Rusland, Turkije, Perzië en China. De imperia
listische oorlog van 1914-1918 en het Sowjet-regime in Rus
land maakten het proces compleet van de verandering van deze 
massa's in actieve factoren in de wereldpolitiek en in de revo
lutionaire vernietiging van het imperialisme ofschoon de wel
opgevoede filisters van Europa en Amerika, met inbegrip 
van de leiders van de Tweede en de Twee en een Halve Inter
nationale hardnekkig weigeren dit in te zien". 1) 

De koloniale volken zagen door het voorbeeld van de Oktoberrevo
lutie, dat het mogelijk was de imperialisten te verslaan. Door de over
winning van de arbeiders en boeren in het reusachtige Russische rijk 
ontstond er voor de eerste maal in de geschiedenis een staat, die zich 
aan de zijde van de koloniale volken schaardeinplaats van zich als een 
huilende wolf op de vrijheidsstrijd te storten om die in bloed te smoren. 

In 1916 had Lenin al geschreven: 
"De socialisten moeten niet alleen de onvoorwaardelijke on

bezwaarde en onmiddellijke bevrijding der koloniën eisen - en 
politiek uitgedrukt betekent deze eis niets anders, dan juist het 
erkennen van het zelfbeschikkingsrecht, maar zij moeten ook op 
de meest besliste wijze de meest revolutionaire elementen in de 
burgerlijk-democratische nationale bevrijdingsbewegingen in 
deze landen en hun opstand ondersteunen, en als het geval zich 
voordoet: ook hun revolutionaire oorlog tegen de hen onderdruk-
kende imperialistische mogendheden". · 

Volgens deze opvatting bevrijdde de Oktoberrevolutie de door de 
Tsaristische regering gekoloniseerde volken uit het oude Rusland ter
wijl de Sowjet-Unie als geheel de bondgenoot was in de anti-imperia
listische strijd die de volken va:p. Azië en Afrika voerden. 

De overwinning, die de Sowjet-Unie voor het voornaamste deel op 
eigen krachten, behaalde op Hitier-Duitsland en Japan schiep de voor
waarden voor een bij zonder snelle opmars van deze volken - waar
-f)stelliiigen IVOor het verslag over de tactiek van de Russische Communistische 
Partij aan het derde congres van de Communistische Internationale, 13 Juni 1921. 
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onder het Chinese - en een snelle nederlaag van de imperialisten. 
Uit de jongste ontwikkeling weet iedereen op welk een resolute 

manier de Sowjet-Unie, China en de overige socialistische landen, de 
strijd van het Egyptische volk tegen de imperialistische agressie hebben 
.gesteund, tegelijkertijd de wereldvrede beschermend. 

Een tweede nieuwe omstandigheid, die moet worden opgesomd is de 
solidariteit van de vroegere koloniale landen tegenover het imperialis
me. We noemden in het eerste deel van dit artikel al de conferentie van 
Bandoeng. Het besluit tot nauwere samenwerking tussen de Aziatische 
en Afrikaanse landen dat daar werd genomen heeft met name de strijd 
van het Egyptische volk krachtig gesteund. Het optreden van een groot 
aantal van deze landen in de UNO, ter veroordeling van de agressie 
tegen Egypte, tot het afdwingen van de terugtocht van de Engelse, 
Franse en Israëlische aanvallers uit Egyptisch grondgebied vormt een 
practisch voorbeeld van de verwezenlijking van de Bandoengse beslui
ten. Er zijn meer van die voorbeelden te noemen, zoals de houding van 
de Bandeenglanden in de Marokkaanse kwestie. 

De derde nieuwe omstandigheid is de versterking van de strijd der 
volken van de kapitalistische landen tegen de oorlog en tegen het im
perialisme. Deze strijd heeft vooral na de Tweede Wereldoorlog en op 
zichzelf weer onder invloed van de beide factoren, die we hiervoor 
noemden, een grote hoogte bereikt. De communistische partijen in die 
landen hebben daarbij steeds vooraan gestaan. De veranderde en guns
tiger geworden tijdsomstandigheden spreken ook hier sterk. Vroeger 
streden bijvoorbeeld de Nederlandse arbeiders en onze partij tegen het 
Nederlandse imperialisme, dat Indonesië onderdrukte. Deze positie 
nemen wij uiteraard nog steeds in, maar reeds is de strijd meer omvat
tend geworden. De partij gaf nu de leuze uit "Handen af van E'gypte", 
in politiek opzicht een vooruitgang vergeleken met vroeger, toen de 
anti-koloniale strijd vrijwel uitsluitend op Indonesië was geconcen
treerd en ook niet anders gericht kon zijn onder de omstandigheden, 
die toen heersten. 

Daarenboven strijden de arbeiders van de kapitalistische landen voor 
het verbod van A. en H. wapens (zoals ook de deelnemers aan de Ban
doengconferentié en vooral, zoals de landen van het socialistische 
kamp), tegen de herbewapening van de Duitse nazi's enz. 

Deze strijd draagt er het zijne toe bij, dat de vrijheidsstrijd van de 
koloniale volken met zulk een groot succes verloopt. 

Dat succes werkt, omgekeerd, weer gunstig uit op de strijd van de 
arbeidersklasse van de kapitalistische landen en ook van ons land, voor 
de vrede, voor onze eigen nationale onafhankelijkheid, voor sociale 
vooruitgang en voor het socialisme. 

De machten, die het imperialisme op zijn weg vindt zijn in onze dagen 
zo sterk en zo omvangrijk geworden, dat - vooropgesteld dat onze 
krachtsinspanningen tot een hoger peil worden opgevoerd en onze 
waakzaamheid niet verslapt- oorlogen niet langer onvermijdelijk zijn. 

Honderden miljoenen, uit alle landen en van alle rassen zijn mèt ons! 
Hun successen zullen zeker onze eigen strijd inspireren en helpen deze 
tot ~en goed einde te brengen. 

G.GEELHOED 
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De Internationale Vrouwendag 

HET kapitalisme verenigt formele gelijkheid met economische en 
dientengevolge sociale ongelijkheid. Hierin bestaat een van de be

langrijkste eigenaardigheden van het kapitalisme. Dit wordt op leugen
achtige wijze verdoezeld door de aanhangers van de bourgeoisie, de libe
ralen, en dit wordt niet begrepen door de kleinburgerlijke democraten. 

Uit deze eigenaardigheid van het kapitalisme vloeit onder meer de nood
zaak voort tegelijk met een vastbesloten strijd voor economische gelijk
heid de kapitalistische ongelijkheid openlijk te erkennen en zelfs, onder 
bepaalde omstandigheden, deze openlijke erkenning van de ongelijkheid 
ten grondslag te leggen aan de proletarische grondwet (Sowjet-constitu
tie). 

Maar het kapitalisme kan zelfs ook n i e t konsekwent zijn met de for
mele gelijkheid (gelijkheid voor de wet, de ",gelijkheid" van de verza
digde en de hongerige, van de bezitter en de bezitloze). Een schreeu
wend voo:t~beeld van deze inkonsekwentie is de o n g e 1 ij k e b e r e c h
t i ging van de vrouw vergeleken met de man. Niet één, zelfs niet de 
meest progressieve republikeinse, democratische, burgerlijke staat, ver
leent volledig gelijke rechten. 

Maar de russischeSowjet-republiek heeft met één slag, zonder u i t
zondering, de wettelijke sporen van de ongelijkheid van de vrouw 
uitgewist en haar in één keer volledige gelijklheid voor de wet ver
zekerd. 

Men zegt, dat het niveau van een cultuur bovenal bepaald wordt door 
de juridische positie van de vrouw. In deze uitspraak schuilt een diepe 
kern van waarheid. En vanuit dit standpunt kon alleen de dictatuur van 
het proletariaat, alleen de socialistische staat, een hoog cultureel niveau 
verwezenlijken en verwezenlijkte dit ook; 

De nieuwe ongekend machtige impuls voor de beweging van wer
kende vrouwen is daarom onontkoombaar verbonden met het vestigen 
(en versterken) van de eerste Sowjetrepubliek,- en daarnaast, en ver
bonden met haar, met de Communistische Internationale. 

Wanneer het gaat over diegenen, die door het kapitalisme direct of 
indirect, geheel of gedeeltelijk, onderdrukt worden, dan is het juist het 
Sowjet-stelsel en alleen het Sowjet-stelsel datdedemocratieverzekert. 
Dat blijkt uit de positie van de arbeidersklasse en de arme boeren. Dat 
is duidelijk zichtbaar bij de positie van de vrouw. 

Maar het Sowjet-stelsellevert het laatste beslissende gevecht voor de 
v e r n ie t i g i n g v a n d e k 1 a s s e n, voor de economische en so
ciale gelijkheid. De deriwcratie, zelfs de democratie voor de door het 
kapitalisme onderdrukten, en daarbij ook voor het onderdrukte geslacht, 
ach ten wij on vol do ende. 
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De beweging van werkende vrouwen stelt als haar voornaamste taak 
de strijd voor de economische en sociale gelijkheid van de vrouw, en dat 
niet alleen een formele. Het betrekken van de vrouw in de maatschap
pelijke en productieve arbeid, haar wegtrekken uit "de slavernij van 
het huishouden", haar bevrijden uit het (op een afstompende en neer
drukkende wijze) einderworpen zijn aan een eeuwig en uitsluitend ver
blijf in de keuken en kinderkamer -dat is de hoofdtaak. 

Deze strijd is een langdurige en vereist een fundamentele omvorming 
zowel van de sociale techniek als van de zeden. Maar deze strijd zal met 
de volledige overwinning van het communisme zijn afsluiting vinden. 

4 Maart 1920. W.I. LENIN 

(Prawda, 8 Maart 192'0; Verz. Werken (Russ. uitg.) vierde dr., dl. 30, blz. 382-383). 
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De economische ontwikkeling in de Sowjet-Unie 

De economische ontwikkeling in de Sowjet-Unie is altijd, zowel door 
vriend als vijand, aandachtig gevolgd. 

Met sympathie en vertrouwen door de vrienden. Zij zijn zich ervan 
bewust, dat als het volk zijn krachten vrij van kapitalistische onder
drukking ontplooien kan, de economie zich in een ongekend snel tempo 
voorwaarts zal bewegen. Voor hen is .deze ontwikkeling een bevestiging 
van hun ideeën, een proef op de som dat het kan, en zelfs beter kan, 
zonder kapitalisten. Eveneens is het een ondersteuning van hun eigen 
strijd; het is hun eigen zaak, want de groei van het socialisme dient de 
door internationale solidariteit verbonden arbeiders in alle landen. 

De burgerlijke en sociaaldemocratische waarnemers staan anders te
genover deze ontwikkeling. Een reeks hunner heeft zich in de bijna 
veertig jaren, die de Sowjet-Unie nu bestaat, al belachelijk gemaakt 
door uit analyses van de economische toestand de conclusie te trekken, 
dat dit "experiment" tot mislukken was gedoemd. Kautsky bv., wiens 
inzichten hieromtrent ook door de Nederlandse sociaal-democratie 
ijverig werden verbreid, verklaarde van jaar tot jaar, met een hard
nekkigheid een betere zaak waardig, dat het bolsjewisme "in het slop" 
was geraakt. Deze waarnemers werden het niet moe de mislukking van 
de grootse Vjjfjarenplannen te profeteren. En ook thans, nu al vijf maal 
vijf jaar de plannen worden vervuld en overtroffen, treden steeds weer 
dergelijke lieden op, die in zwarte en sombere kleuren de toekomst van 
de Sowjet-Unie afschilderen en zich klaarblijkelijk aan dit beeld ver
warmen. Hun aantal en hun invloed is echter aanmerkelijk verminderd 
en toegenomen is het aantal van hen, die niet met hooghartige minach
ting, maar met toenemende benauwdheid de economische ontwikkeling 
gadeslaan en berekenen hoe het socialisme groeit in vergelijking met 
het kapitalisme en geen twijfel meer durven te uiten over de uitvoer
baarheid der plannen. 

De overtreffing van, het jaarplan voor 1956, het eerste jaar van het 
Zesde Vijfjarenplan, en het bekend worden van het plan voor 1957 
hebben opnieuw talrijke commentaren opgeroepen. Ook thans ont
breken de onheilspredikers niet; zij doen alle mogelijke moeite om de 
cijfers verkeerd uit te leggen en er z.warte voorspellingen uit te distil
leren. Maar groter is ook nu het aantal dat telt en rekent en tracht vast 
te stellen, wanneer de Sowjet-Unie bepaalde kapitalistische landen zal 
inhalen. Voor de vrienden zijn de resultaten van 1956 en de plannen 
voor 1957 een nieuw bewijs van de superioriteit van de socialistische 
economie, van haar vermogen om in de vreedzame wedijver met het 
kapitalistische stelsel de overwinning te behalen. 

I 
'V lat is er in 1956 bereikt en wat stelt de Sowjet-Unie zich in 1957 ten 
Wdoel? 
Een reeks documenten 1) geeft .gelegenheid om zich hiervan een 

beeld te vormen. 
Om de conclusie aan een meer gedetailleerde uiteenzetting vooraf te 

doen gaan: in 1956 is door de aanzienlijke stijging van de produktie in 
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alle takken van industrie en landbouw de materieel-technische basis 
voor de overgang naar het communisme versterkt; de energetische 
basis voor de industrie is uitgebreid; in snel tempo worden technische 
vernieuwingen doorgevoerd; er is een ingrijpende verbetering in de 
landbouw tot stand gekomen en de materiële en culturele welstand van 
de bevolking is vergroot. 

Met dit ·alles is de grondslag geschapen om een nieuwe, hogere trap 
van de economische ontwikkeling te betreden. De hiermee verbonden 
vraagstukken werden behandeld op de december- en februari-zittingen 
van het Centraal Comité van de CPSU en op de zitting van de Opperste 
Sowjet in februari. De hoofdzaak is daarbij grotere economische taken 
te volbrengen bij een lager verbruik van staatsmiddelen en van maat
schappelijke arbeid. Dit brengt de noodzaak met zich mee de planning 
van de economie te verbeteren en ~p een volkomen wetenschappelijke 
grondslag te plaatsen, het initiatief en de activiteit van de massa's te 
vergroten en de rol van de afzonderlijke Unie-republieken, van de 
plaaltselijkeiPartih sowjlet- .en vakbondsorganen meer: gewicht\ te geven. 
Daardoor zullen de voordelen, die het socialistische stelsel biedt, (de 
planmatigheid, de snelle ontwikkeling in het belang van het volk, de 
deelneming van de massa's aan de leiding van de economie) nog beter 
kunnen worden .gebruikt. 

De plancijfers voor 1957 zullen in hoofdzaak worden bereikt door een 
rationeler en effectiever gebruik van de bestaande mogelijkheden; het 
streven is er op gericht om de reserves, die in de economie aanwezig 
zijn, te benutten. Met het oog daarop zullen de kapitaalbeleggingen in 
de industrie anders verdeeld worden en ook iets lager kunnen zijn. 
Terwijl voorheen vooral in de breedte werd gewerkt en steeds meer 
nieuwe bedrijven werden opgericht, zal nu vooral in de diepte worden 
gewerkt, nl. verbetering van de bestaande bedrijven, vernieuwing van 
het machinepark. De kapitaalbeleggingen zullen hoofdzakelijk worden 
gericht op de produktie van brandstoffen, van metalen, cement en an
dere grondstoffen en materialen, die nodig zijn, om in alle industrie
takken de produktie uit te breiden, alsmede op de woningbouw. In de 
landbouw is de taak om na de ·successen in 195~ in dit jaar te komen tot 
een ommekeer en op elk gebied tot ingrijpende verbeteringen te komen. 

In de plan-organen en in de methoden van planning is verandering 
gebracht. Besloten is tot het instellen van economische gebieden, nl. van 
Leningrad, Moskou, Gorki, Charkow, het Donetz-bekken, de Oeral en 
Nowosibirsk. Dit zalleiden tot een vermindering van het aantal centrale 
ministeries en de mogelijkheid geven om de planorganen dichter bij de 
produktie te brengen en tevens de arbeiders en technici nauwer te be
trekken bij het opstellen en uitvoeren van de ploonen. 

In de burgerlijke pers is gesuggereerd, dat deze veranderingen zouden 
betekenen, dat de Sowjet-Unie afzag van een hoog tempo van indu
striële ontwikkeling. In de Prawda is hierop geantwoord: "Het gaat 
niet om het afzien van een hoog tempo van industriële opbouw, maar 
om de overgang naar een nieuw peil van de economische ontwikkeling, 
waarbij het hoge tempo niet alleen en niet hoofdzakelijk wordt ge
waarborgd door grote kapitaalbeleggingen, maar door een juister ge
bruik van de bestaande mogelijkheden, een rationeler o11ganisatie, die 
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in overeenstemming is met de huidige etappe van de communistische 
opbouw." 2). Ongetwij:lleld zal dit in de naastbijliggende tijd grote in
vloed hebben op de economie en een verdere snelle stijging mogelijk 
maken. 

In de Sowjet-Unie wordt de betekenis van dit nieuwe plan voor 1957 
duidelijk beseft. De pers brengt bericht na bericht over vergaderingen 
van arbeiders, waar besproken wordt hoe de interne reserves tot ont
wikkeling kunnen worden gebracht. De socialistische wedijver ontwik
kelt zich om de plannen voortijdig uit te voeren en te overtreffen. 

Dit jaar, waarin de 40ste verjaardag van de Grote Socialistische 
Oktoberrevolutie wordt gevierd, belooft een jaar te worden van grote 
initiatieven en grote bezieling. Het zal daarom een jaar van beslissende 
betekenis zijn in dit zesde Vijfjarenplan en een belangrijke bijdrage 
leveren tot de taak, die de Sowjet-Unie zich stelt, nl. de kapitalistische 
landen in produktie per hoofd der bevolking in te halen en voorbij te 
streven. 

II 

De industriële produktie steeg in 1956 met 11 procent, terwijl het plan 
deze stijging aanvankelijk had bepaald op 10,5 pct. Om de betekenis 

van deze planovertreffing te laten zien, moge er op gewezen worden, 
dat een half procent een bedrag vertegenwoordigt van ongeveer 2,5 
mlrd roebel. En om de stijging met 11 pct naar waarde te schatten, in 
de Verenigde Staten bedroeg de stijging slechts 2 pct ten opzichte van 
1955. Of een andere vergelijking: deze 11 pct is meer dan drie maal de 
gehele jaarproduktie van. het Tsaristische Rusland in 1913! 3) 
Het plan voor 1957 voorziet in een stijging van de industriële produktie 
met 7,1 pct. 
De Sowjet-regering en de Communistische Partij ontwikkelen de zware 
industrie, als basis van de economie en als .grondslag van de opbloei van 
de verbruiks-goederenindustrie en de landbouw, in een sneller tempo 
dan dit gemiddelde. 

In 1956 steeg de zware industrie met 11,4 pct en de gebruiksgoederen
industrie met 9,4 pct. 
Het plan voor 1957 voorziet in een verhoging van de produktie der 
zware industrie van 7,8 pct en van de lichte industrie met 5,9 pct. 

Deze algemene lijn heeft een snelle ontwikkeling van de grondstof
fenindustrie mogelijk gemaakt. De volgende statistiek geeft daarvan 
een beeld: 

1940 1950 1955 1956 Plan 1957 
Staal (in mln tori) 18,3 · 27,3 45,3 48,6 51,5 
Steenkool 165,9 261,1 391,0 429,0 466,2 
Petroleum 31,1 37,9 70,8 83,8 97 
El. energie (in mlrd kwU) 48,3 91,2 170,1 192,0 211,2 

Hoe groot de stijging in 1956 ook was, toch werden de plannen door 
de steenkool-, ijzer- en staal en cement-industrie niet volledig volbracht. 
Ook de produktie van hout bleef achter en het plan voor de woning
bouw kon niet worden voltooid. De produktiecapaciteit werd niet in 
die mate uitgebreid, zoals gepland was. 

Dit bracht met zich mee, dat een reeks fabrieken te kampen kreeg 
met onvoldoende aanvoer van grondstoffen, brandstoffen en materialen. 
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Op de zitting van het Centraal Comité in december 1956 werd gewezen 
op de fouten in de planning, waardoor hier en daar onvoldoende reke
ning was gehouden met de reële mogelijkheden. Van belang was ook, 
dat de bouw van nieuwe mijnschachten, hoogovens enz. langer duurde 
dan was berekend, omdat teveel tegelijk in aanbouw was. 

In het plan voor 1957 is nu in het bijzonder aandacht besteed aan deze 
industrietakken. Het doel is voldoende materiële hulpkrachten te ver
krijgen en het de bedrijven mogelijk te maken om ritmisch te werken. 
Het Centraal Comité en de regering namen bijzondere besluiten voor 
de verbetering van de planning. 

De energiebronnen zullen dit jaar aanzienlijk worden uitgebreid, 
zoals uit de aangehaalde statistiek blijkt. 

In de steen k o o 1 industrie zijn hiertoe reeds stappen onder
nomen, als gevolg waarvan in het laatste kwartaal v.an het vorige jaar 
al een ingrijpende verbetering optrad. De helft van de stijging zal 
worden verkregen uit het Donetzbekken, vooral met het oog op de sterk 
stijgende behoeften in het Europese deel van de USSR. 
Dit jaar zullen nieuwe mijnschachten met een capiciteit van 42,7 mln 
ton in gebruik worden genomen (waarvan ruim de helft in het Donetz
bekken). Een .grote toeneming ten opzichte van vorige jaren! In het 
5de Vijfjarenplan was dit nl. gemiddeld 23,2 mln ton per jaar en in 
1956 was het 28,1 mln ton. 

De nadruk zal echter liggen op de olie-, gas- en electriciteitsproduk
tie. De kostprijs hiervan is namelijk veellager dan van steenkool. Als 
de kostprijs van steenkool (van hoeveelheid met gelijke betekenis) 
wordt gesteld op 100, bedraagt de kostprijs van olie 28 en van natuurgas 
9. Ook geschiedt dit met het oog op de automatisering van de produktie. 
De o I iep r o d u kt ie zal stijgen tot 97 mln ton. De gas produktie 
tot 7,7 mlrd m3 oftewel met 57 pct. Deze verhoging staat gelijk aan 
een hoeveelheid van 10 mln ton Donetz-kolen. 

Bijzonder stormachtig is in de na-oorlogse jaren de groei van de 
elect r i c i te i t svoorziening. Alleen al de produktiestijging, die in 
1956 werd bereikt, is gelijk aan de helft van de produktie in 1940 en elf 
maal zo groot als de Russische produktie in 1913. De produktie van 1956 
is 38 maal zo groot als de produktie van 1928 en 384 maal zo .groot als 
die van 1920. De waterkrachtcentrales, die vorig jaar in gebruik werden 
genomen, hebben een capaciteit, gelijk aan zes maal de Dnjeprogress, 
de centrale die in de derüger jaren werd gebouwd en die toen de 
grootste van Europa was. De SowJet-Unie ncc:rnt thans :1ls ele:.:triciteits
producent na Amerika de tweede plaats in de wereld in en levert 
evenveel als Engeland en West-Duitsland samen. 
In 1957 zal de toeneming opnieuw zeer groot zijn. De bouw van de cen
trale bij Stalingrad zal worden versneld, de centrale bij Koejbysjew 
zal haar volledige capaciteit van 2,1 mln kw bereiken. Bij Saratow aan 
de Wolga zal met de bouw van een nieuwe, grote centrale worden be
gonnen. Aan de aanleg van een energie-systeem voor het gehele Euro
pese deel van de Sowjet-Unie wordt met succes gewerkt. Betreffende 
de atoomenergie beperkte Perwoechin zich tot de nuchtere vaststelling, 
dat "atoomcentrales worden geprojecteerd en gebouwd." 
De st a a !produktie zal worden verhoogd tot 51,5 mln ton, bijna 2% 
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maal zoveel als Engeland, eens "de smidse der wereld", voortbrengt. 
Om nieuwe fabrieken te bouwen, zal in deze industrietak meer worden 
geïnvesteerd dan het vorige jaar. 

De betekenis, die in het jaarplan wordt toegekend aan de invoering 
van de nieuwe techniek, blijkt uit de ontwikkeling, die de m ach in e
b o u windustrie zal krijgen. Deze industrie zal haar produktie met 10,2 
pct verhogen. De produktie van machines voor de automatisering zal 
zelfs worden verhoogd met 30 pct.Aan dit laatste cijfer is ook in de bur
gerlijke pers veel aandacht besteed. Het wijst erop, dat men in de Sow
jet-Unie van plan is op grote schaal over te gaan tot de automatische 
produktieprocessen. Dit brengt met zich mee een verlaging van de pro
duktiekosten en een verhoging van de produktieomvang. 
Op grondslag van de ontwikkeling van de zware industrie zal het groei
tempo van de l i c h te industrie, die gebruiksgoederen produceert, 
hoger zijn dan voorgaande jaren. Vooral de produktie van textiel en 
voedingsmiddelen zal aanzienlijk stijgen. 
Enkele voorbeelden: 

linnen weefsels- stijging met 10,2 pct, 
katoenen weefsels- 10 pct, 
suiker - 9,5 pct, 
zuivel - 100 pct, 
vlees en vleesprodukten - 13,3 pct. 

Aan de verbetering van het assortiment, de kwaliteit en de ontwerpen 
zal meer aandacht worden besteed. 
Zo zal de uitvoering van het plan voor 1957 de voorziening van de be
volking aanzienlijk bevorderen. 

III 

In de oproep tot de werkers van de landbouw in de Sowjet-Unie wordt 
gezegd: 

"Het Centraal Comité van de CPSU en de ministerraad van de 
USSR zijn van mening, dat als het jaar 1956 hetbegin is van de 
succesvolle vervulling van de taken van het Zesdè Vijfjarenplan 
voor de uitbreiding van de lan:dbouwproduktie, 1957 he t j a a r 
van de ommekeer kan en moet ,zijn, een ommekeer voor 
de verdere ontwikkeling van alle takken van de landbouw en 
vooral voor de produktie van graan, van melk en in het bijzonder 
van vlees." 

De grote resultaten, die in het vorige jaar zijn bereikt, zijn het gevolg 
van de besluiten, genomen nadat op de zittingen van het Centraal Co
mité van de CPSU van september 1953 en januari 1955 de toestand in 
de landbouw diepgaand was bezien. 
Sindsdien zijn de volgende maatregelen verwezenlijkt: 

-De materiële geïnteresseerdheid van de boeren bij de produktie 
is verhoogd; de aankoopprijzen van de landbouwprodukten zijn 
hoger geworden; de belastingen zijn verlaagd; 

- De materieel-technische basis van de landbouw werd versterkt; 
grote zorg werd besteed aan de mechanisatie om het werk te ver
vangen van de vele kalehosboeren die in de afgelopen tijd in de 
industrie waren gaan werken. In de jaren 1954-1956 kreeg de 
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landbouw 650.000 tractors (omgerekend op 15 PK), in 1957 gaan 
er weer 145.000 tractors uit de fabriek het land op; 
200.000 specialisten zijn als kaders naar het platteland gezonden; 

- De planningmethoden zijn veranderd;. er is meer ruimte ge
maakt voor het initiatief van de kalehosboeren en voor de plaat
selijke autoriteiten; het partijwerk op het platteland is versterkt; 

- Door het in .gebruik nemen van maagdelijke en braakliggende 
grond, in totaal van 35,5 mln ha, kon de graanproduktie aanzien
lijk worden verhoogd. Dit nieuwe gebied is gelijk aan het met 
graan gezaaide areaal in negen Europese staten t.w. Frankrijk, 
Italië, West-Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Neder
land, Spanje en Zweden, tezamen. 

Door deze maatregelen zijn de moeilijkheden in de landbouw in 
hoofdzaak overwonnen; de bestaande achterstand werd voor een groot 
deel weggenomen. Vooral op het gebied van de graan-, katoen- en melk
produktie zijn successen bereikt. ... 
De g ra a noogst bereikte in 1956 de hoogte van 3,3 mlrd poed 4), de 
rijkste oogst die ooit behaald werd. In vroeger jaren was meer dan 2 
mlrd poed al een grootse prestatie en in 1913 werd niet meer dan 1,3 
mlrd poed voor de markt voortgebracht. 
Door het openleggen van de maagdelijke gronden zijn nieuwe repu
blieken en gebieden naar voren gekomen. De Russische Federatie 
(RSFSR) levert nu evenveel graan als voorheen de hele Sowjet-Unie 
en het Altai-gebied levert meer dan vier keer zoveel als in 1953. Kazak
stan heeft de tweed.e plaats ingenomen, die eerst werd bezet door de 
Oekraine. Drie, vier jaar geleden leverde Kazakstan niet meer dan 
50-70 mln poed, nu geeft deze republiek meer dan in de elf jaar voor 
het in gebruik nemen van de maagdelijke gronden tezamen, nl. meer 
dan een miljard poed! · 
Het plan is om in 1957 nogmaals een 4 à 5 mln ha nieuwe grond in ge
bruik te nemen, vnl door een beter gebruik van de tractors en andere 
landbouwmachines. 

Dek a toenoogst was 481.000 ton hoger dan in 1955. Tadzjikistan bv 
leverde 2% maal zoveel als in 1940 en 14 maal zoveel als in 1913. Oezbe
kistan behaalde een oogst van 2,8 mln ton (in 1913: 518.000 ton) en pro
duceerde daarmee evenveel als Brazilië, Pakistan, Turkije en Iran teza
men. 

De m el kproduktie steeg in één jaar tijd met 28 procent. De kolcho
zen brengen nu tweemaal zoveel melk op als in 1953. 
De stijging van de melkopbrengst per koe bedroeg in de jaren 1945-'53 
67 kg. Van 1953-'56 echter 585 kg, waarvan in 1955 op 1956 zelfs 337 kg. 
Vooral als gevolg van betere voedering wordt de melkopbrengst snel op
gevoerd. In het Moskouse ,gebied is de melkgift per koe in de kolchozen 
al gestegen tot 2712 kg en in de sowchozen tot 3446 kg. In sommige ge
bieden is er evenwel nog een achterstand. In Bjelorusland bv is de op
brengst slechts 1215 kg, in het afgelopen jaar is ze minder gestegen dan 
het ,gemiddelde. Ook lopen de opbrengsten in de verschillende kolcho
zen sterk uiteen. 

Het tempo van de verbetering van de landbouwproduktie in haar 
geheel wordt in de Sowjet-Unie nog niet voldoende geacht. De stijging 
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van de vlees-, suiker-, eieren en oliehoudende zaden-produktie blijft 
nog achter. 
Wel zijn er ook op het gebied van de v l e e sproduktie gebieden en re
publieken, die snelle vooruitgang geboekt hebben. In de Oekraïne bv 
steeg de produktie in één jaar met 35 pct en in het gebied Woronezj 
zelfs met 80 pct. Maar in de Russische Federatie als ,geheel was de stij
ging slechts 8,2 pct. De goede voorbeelden tonen evenwel, dat in 1957, 
vooral als de varkensteelt wordt aangepakt als in W oronezj en de 
Oela:-aïne, een sprong vooruit kan worden gemaakt. 

Als taken worden in het plan voor 1957 gesteld: voor vlees een ver
hoging van 14 pct, voor melk 12 pct en voor suikerbieten 14 pct. 

In de oproep tot de werkers in de landbouw is een reeks praktische 
raadgevingen neergelegd, om de mogelijkheden tot werkelijkheid te 
maken. Er wordt bv op .gewezen de agrotechnische regels in acht te 
nemen, de ha-opbrengsten te verhogen, grote aandacht te besteden aan 
de bemesting, aan de verbouw van maïs en het fokken van varkens. 
Een betere organisatie en leiding 11:ijn vooral beslissend om een snelle 
·verbetering te bereiken. 5) 

IV 

In de loop van het bestaan van de Sowjet-Unie zijn er grote, steeds 
stijgende bedragen uitgetrokken voor kapitaalinvesteringen. 

Omvang van de staatskapitaalbeleggingen 6) 
(in prijzen van 1 juli 1955) 

Totaal gemiddeld per jaar 
(In mlrd roebels) (In mlrd roebels) 

1918-1928 (zonder 4de kwartaal '28) 15,7 1,5 
Eerste Vijfjarenplan 61,6 14,5 
Tweede Vijfjarenplan 141,4 28,3 
Derde Vijfjarenplan (3~ jaar) 138,7 39,6 
Van 1 juli 1941 tot 1 jan. 1946 (4~ jaar) 134,8 30,0 
Vierde Vijfjarenplan (1946-1950) 326,5 65,3 
Vijfde Vijfjarenplan (1951-1955) 625,3 125,1 

In 1956 bedroegen de kapitaalinvesteringen 186 mlrd roebel. In 1957 
zullen zij 178,6 mlrd roebel bedragen. Aanzienlijk meer dus dan in de 
voorgaande Vijfjarenplannen gt..middeld per jaar werd geïnvesteerd, 
maar een kleine vermindering t.a.v. 1956. 

Deze vermindering dient om de omvang van de kapitaalbeleggingen 
nauwkeuriger in overeenstemming te brt..ngen met de materiële hulp
bronnen. Ze zal de, versplintering van de beleggingen over vele oJ?jec
ten vermijden, evenals de vaak daaraan verbonden lange duur voor 
deze in gebruik kunnen worden genomen voor de produktie. De beleg
gingen worden geconcentreerd op de belangrijkste punten, met name 
de grondstoffenindustrieën, de landbouw en de woningbouw. 
Er zullen daarom in 1957 niet zoveel nieuwe bedrijven worden gebouwd 
als in andere jaren. Wel groeit het deel van de kapitaalbeleggingen, dat 
zich richt op vervanging van de machines in de bestaande bedrijven 
door modernere. Zo'n vervanging betekent, dat de produktiviteit met 
20 à 30 pct stijgt! 

Deze vermindering gaat dus samen met een betere planning en een 
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precieser richting geven en heeft ten doel snelle resultaten uit deze 
investeringen te verkrijgen. 

V 

Na het 20ste congres van de CPSU in februari 1956 zijn er een reeks 
maatregelen genomen tot verhoging van het levenspeil van de 

bevolking. Wij noemen: 
- De verhoging der pensioenen; deze bedroeg 19 pct voor bijna 

15 mln mensen en geldt ook voor het miljoen mensen, dat per 
1 januari 1957 met pensioen ging; 

- De afschaffing van de belasting voor het bezoeken van mid
delbare en hogere scholen; 

- De verbetering van de regeling, die geldt voor de arbeidsters 
bij zwangerschap en bevalling; 

- De verhoging van de aankoopprijzen voor landbouwprodukten 
en de belastingverlaging voor de plattelandsbevolking; 

- Verkorte arbeidsdag op Zaterdagen en op de dag voor een 
feestdag; zesurendag voor de jeugd van 16-18 jaar en vier
urendag voor de jeugd van 15-16 jaar; verkorte a11beidsdag in 
de mijnindustrie: 

- Op 1 januari 1957 werd een loonsverhoging voor de laagst 
betaalde arbeiders van kracht; 

- Eveneens op 1 januari werd het belastingvrije loonminimum 
verhoogd. 

Voor de stedelijke en plattelandsbevolking tezamen vertegenwoordi
gen deze verbeteringen een bedrag van meer dan 35 mlrd roebel per 
jaar. Het gemiddelde loon van arbeiders en employé's steeg over 1956 
met 3 pct; de inkomens in geld en natura van de boeren met 12 pct. De 
kleinhandel zette in 1956 voor 9 pct meer om. Voor 1957 wordt een uit
breiding van de handel met 57 mlrd roebel verwacht, de grootste stij
ging die ooit in een jaar is bereikt. 

De belangrijkste taak, die in 1957 en de volgende jaren op dit gebied 
zal worden verwezenlijkt, is de uitbreiding van de woningbouw. Dit is 
een van de grootste en dringendste vraagstukken, waarvoor de Sowjet
Unie staat. De groei van de stedelijke bevolking, samengaand met de 
industrialisatie, stelt bijzonder hoge eisen. Voor de oorlog, toen vrijwel 
alle kapitaalsbeleggingen op de industrie werden gericht, was het niet 
mogelijk hieraan voldoende tegemoet te komen. Het vraagstuk werd 
nog verscherpt -door de oorlogsvernietigingen. 
Pas tijdens het Vijfde Vijfjarenplan kon hieraan meer aandacht worden 
besteed. In deze periode werd in de steden 151,7 mln m2 gebouwd, 113 
van wat in de gehele periode 1929-1955 gereed kwam. In het afgelopen 
jaar werd in de steden 36 mln m2 gebouwd en voor 1957 is het plan 46 
mln m2. In de komende jaren zal de bouwactiviteit nog worden opge
voerd. Voor Moskou betekenen deze cijfers, dat er in dit jaar 1,8 mln 
m2 woonruimte zal komen, ongeveer gelijkstaand met ruim 30.000 wo
ningen. 

Ten aanzien van de stijging van de welstand der bevolking moet nog 
gewezen worden op de daling van het sterftecijfer, nl. tot 7,7 per 1000. 
In Nederland is dit cijfer 7,6; in Engeland 11,7, in Frankrijk 12 en in de 
Ver. Staten 9,3. 
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De stijging op cultureel gebied blijkt o.a. uit het feit, dat 50 mln per
sonen in de Sowjet-Unie op een of andere wijze studeren. 

VI 

Het belangrijkste middel om de produktie te verhogen en daarmee 
de welstand van het volk is het gebruiken van de reserves, d.w.z. 

nog ongebruikte mogelijkheden, die in de economie verscholen liggen. 
Zowel in industrie als landbouw is het mogelijk om aanzienlijke resul
taten te bereiken als de achterblijvende bedrijven en kolchozen worden 
opgetrokken tot het peil van de vooraanstaande; en ook deze vooraan
staande beschikken ongetwijfeld nog over mogelijkheden. 
· Een reeks voorbeelden: 
Er zijn nog altijd vele fabrieken, die het plan niet vervullen. De 

Sowjet-republiek Georgië volbracht bv als geheel het plan, maar 249 
bedrijven deden het niet. Als ook zij de plan.cijfers zouden hebben be~ 
bereikt, zou het plan aanzienlijk zijn overtroffen in deze republiek. 

In vele fabrieken blijktonritmisch te worden gewerkt. De conserven
fabrieken geven bv als regel in de eerste tien dagen van de maand 28 
pct van het maandprogramma, in de tweede tien dagen 32 pct en in de 
derde tien dagen 40 pct. Dit laat zien, dat er bij gelijkmaüg werken 
meer kan worden bereikt en de kosten zullen kunnen worden verlaagd. 

De interne mogelijkheden wol'den niet altijd volledig gebruikt. De 
capaciteit van een schoenenfabriek in Kisjinew (Moldavie) was bv 
berekend op 1,1 mln paar per jaar. Door een verbetering van de tech
nologie, voorgesteld door de arbeiders, blijkt deze te kunnen worden 
opgevoerd tot 2,4 mln paar. 

Een ander voorbeeld. Als in de mijngangen per maand 1 meter meer 
zou worden gehakt, en de verschillen tussen de vooraanstaande en de 

achterblijvende brigades zijn groter, zou de maandproduktie van steen
kool 900.000 ton hoger worden. 

Ook door economischer gebruik van materialen en brandstoffen, door 
verlaging van de kostprijs tot het peil van de vooraanstaande bedrijven, 
door besparing op de vervoerkosten kunnen grote successen worden 
gebruikt. 

In de debatten in de Opperste Sowjet en in de pers zijn talrijke voor
beelden gegeven van deze mogelijkheden en van verbeteringen, die óp 
dit gebied de laatste maanden al zijn verkregen. Ongetwijfeld vormen 
deze mogelijkheden een reservoir voor de overtreffing van de plannen. 

In de landbouw ligt het niet anders. Ook daar zijn grote verschillen 
tussen kolchozen, die onder vrijwel dezelfde omstandigheden werken. 
Het optrekken van oogstopbrengsten per ha tot het peil van de voor
aanstaande kolchozen en sowchozen kan de produktie aanzienlijk ver
hogen. Perwoechin trok uit het bestaan van al deze reserves de conclu
sie, dat gezien de produktiecapaciteiten, waarover het land beschikt, 
het plan voor 1957 met een produktie ter waarde van miljarden roebels 
kan worden overtroffen. 

VII 

Deze gegevens maken het duidelijk, dat het nieuwe plan de voor
waarden schept om met verbruik van minder staatsmiddelen en 

maatschappelijke arbeid meer te bereiken. 
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De burgerlijke pers tracht de critiek en zelfcritiek, die in de Opperste 
Sowjet en de Sowjet-pers wordt gebracht, te benutten voor laatdun
kende grapjes. Maar wie het laatst lacht, lacht het best. Door deze cri
tiek en z;elfcritiek wordt de mogelijkheid geopend om de socialistische 
economie in nog sneller tempo uit te breiden en om de overwinning in 
de wedijver met het kapitalisme te behalen. Nu de reserves zijn geopen
baard, wordt het mogelijk ze aan te wenden en daardoor de voordelen 
van het socialisme nog beter te gebruiken. 

Nu al is het groeitempo van de socialistische economie in de Sowjet
Unie aanzienlijk hoger dan in de kapitalistische landen. 

Vergelijk bv het stijgingstempo per jaar tussen de Sowjet-Unie en 
Amerika: 

Ontwikkeling van de industriële produktie van de 
USSR en de Ver. Staten van 1946-1956 

(verhoging ( +) of vermindering (-) in procenten ten opzichte 
van het voorgaande jaar) 

1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
USSR + 20 + 22 + 26 + 20 + 23 + 16 + 12 + 12 + 13 + 12 + 11 
USA - 16 - 10 + 4 - 7 + 16 + 7 + 3 + 8 - 7 + 10,4 + 2 

Deze snellere groei berust op de mogelijkheid om planmatig, volgens 
een centraal wetenschappelijk opgesteld plan te werken. Deze groei 
wordt niet belemmerd door antagonistische tegenstellingen zoals onder 
het kapitalisme. Zij gaat gepaard met grotere welvaart voor het volk, 
terwijl onder het kapitalisme de veel geringere toeneming samen gaat 
met toenemende uitbuiting en relatieve en absolute verarming der 
werkers. 

Oorlog en internationale spanning kunnen dit groeiproces slechts 
verlangzamen. Men moet niet vergeten, dat, hoewel er reeds grote 
stappen voorwaarts zijn gedaan in de Sowjet-Unie, de helft van haar 
veertigjarige bestaan is besteed aan oorlog en aan herstel van de oor
logsschade. Vreedzaam naast elkaar bestaan betekent voor het socia
lisme, dat zijn voordelen beter tot uiting zullen komen en zijn superio
riteit over het kapitalisme duidelijker zal blijken. 

Vandaar, dat het pl~ voor 1957 vergezeld ging van een staatsbegro
ting, die een verlaging van de militaire uitgaven in zich hield. Dit 
nieuwe plan is waarlijk een vredesplan! --~-

JAAP WOLFF 

1 ) Dit zijn de besluiten van de zittingen van december 1956 en februari 1957 
van h::t Centraal Comitee van de CPSU, de oproep tot de werkers in de land
bouw van het Centraal Comitee en de Ministerraad van 17 januari 1957; het rap
port van het Bureau voor Statistiek over de uitvoering van het plan voor 1956; 
de rede over het plan voor 1957 van M.G. Perwoechin voor de Opperste Sowjet 
op 5 februari 1957 en de debatten die daarop volgden en de redevoeringen, ge
houden door de leiders van de CPSU en de Sowjetregering in de Republieken en 
gebleden die in verband met hun successen in de landbouw de Lenirr-orde 
ontvingen. 

2) Hoofdartikel van 12 januari 1957. 
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3) Om een beeld van de verandering tussen 1913 en 1956 te schetsen, is het 
ook mogelijk om een bepaald gebied te vergelijken. Nemen we bv. het gebied van 
Krasnojarsk. 

Bebouwde oppervlakte 
Graanoogst 
Opbrengst per ha 
Aantal stuks vee 
Industriële produktie 
Aantal arbeiders 
Onderwijs 

4) 1 poed is 16,38 kg. 

1913 
1,66 mln ha 

27 mln poed 
6,9 poed 
0.57 mln 

23 mln roebel 
7 à 8000 

86 pct analfabeten; 781 
scholen met 56.500 leerlingen 

voor hoger onderwijs 

1956 
3,28 mln ha 

172 mln poed 
11,7 poed 
1,02 mln 

10.600 mln roebel 
400.000 

Geen analfabeten, 
3.262 scholen met 

33LOOO leerlingen; 48 
speciale middelbare 

scholen en 8 instellingen 

5) Welke betekenis een goede leiding heeft, blijkt uit de veranderingen die 
zich voltrokken na het zenden van vooraanstaande kaders naar de kolchozen. 

Nemen we bv. de kokhos Rode Akker in het Moskouse gebied, waar de 
jurist (!) Grigorjew voorzitter werd. Twee jaar geleden leverde deze kokhos 
971 liter melk per koe en de boeren ontvingen 1lh roebel per arbeidsdag. Nu is 
de melkopbrengst per koe 3271 kg en de boeren ontvangen alleen al in geld 7 
roebel per arbeidsdag. 

6) Woprosi Ekonomiki, 1956, nr 12, blz. 36. 
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De Commune van Parijs 

Als het waar is, dat de gelukkige geen geschiedenis heeft, zoals men 
zegt, moet de arbeidersklasse wel rijk met historische schatten 

gezegend zijn. Een van de voornaamste rijkdommen vormt dan de her
innering aan de 18de maart 1871, toen de opstand begon, die als de 
Parijse Commune bekend staat. Toen immers kwam de arbeidersklasse 
voor het. eerst aan de macht, zoals het nog in datzelfde jaar werd uit
gedrukt door Karl Marx en door het lid der Commune (gemeenteraad), 
Mal on. 

Dat de Commune nog steeds tot brede groepen sterk spreekt dankt 
deze plaatselijke revolutie aan haar bij uitstek universeel karakter. Het 
is de ervaring van de Parijse arbeiders geweest, waaraan Marx en 
Lenin de dictatuur van het proletariaat hebben gedemonstreerd en 
ieder weet welke verstrekkende betekenis dit begrip in onze tijd in de 
strijd om het socialisme heeft verkregen. De Commune was, in de zin, 
die Marx daaraan hecht, een volksrevolutie, want "de massa van het 
volk, zijn meerderheid, de door knechtschap en uitbuiting onderdrukte 
diepste 'onderste lagen' van de maatschappij, verhieven zich zelfstandig 
en drukten op de gehele loop van de revolutie het stempel van hun 
eisen, van hun pogingen om op hun eigen manier een nieuwe maat
schappij op te bouwen op de plaats van de te vernietigen oude maat
schappij." (Lenin, Staat en Revolutie, p. 41, Keuze uit zijn werken, dl. 
III, Pegasus, 1952). 

Niet toevallig wijdde Lenin in dit Staat en Revolutie, een van zijn 
belangrijkste werken, de grootste aandacht aan de Commune en het is 
een zinvolle hulde, dat een van de beide geredde vlaggen uit de Parijse 
opstand zijn gebalsemd lijk dekt. 

WAT is nu het principieel nieuwe, dat de Commune heeft gebracht? 
Niemand heeft dat zo helder samengevat - in Marx' voetspoor -

als Lenin, zoals niemand dan de grondlegger van de Sowjet-staat er 
zoveel practisch gebruik van heeft gemaakt. 

Afschaffing van het staande leger, dat vervangen werd door de Natio
nale Garde, d.w.z. het gewapende volk, instelling van een met algemeen 
kiesrecht gekozen, tegelijk wetgevend en uitvoerend lichaam, waarvan 
de leden steeds aan hun kiezers verantwoording schuldig, dus te allen 
tijde afzetbaar waren. De politie werd een werktuig van dit bestuurs
lichaam, de Commune. 

De zoals Marx reeds zei "goedkope regering" werkte r!letterdaad; de 
zaken werden niet in feite op de kanselarij, d.i. door een ambtenaren
kaste, afgedaan. 

De Commune was een gekozen raad, maar zij onderscheidde zich (en 
men schrijft dan 1871!) van het burgerlijke parlementarisme hierdoor, 
dat er niet alleen gestemd werd, maar dat ook de naleving van de 
genomen maatregelen door de Commune zelf werd geleid en gecontro
leerd. Daarmee was ook de bevoorrechting van de volksvertegenwoor
digers vervallen, wat verder uitkomt in het feit, dat zij evenals de 
ambtenaren, voor hun werk niet meer dan een ruim arbeidersloon ont-
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vingen. Op straffe van afzetting konden zij zich slechts weinig speel
ruimte tussen hun verkiezingsbeloften en hun daden veroorloven. 

Bijzonder belangrijk was de scheiding van kerk en staat, die al in het 
begin werd afgekondigd, in scherpe tegenstelling tot het sterk clericaal 
gerichte tweede Keizerrijk, dat was voorafgegaan. Voorts heerste in de 
Commune de mening, dat (in tegenstelling tot de ambtenarij van het 
keizerrijk) ook het kleinste dorp autonoom en zelfbesturend moest 
zijn en dat de aldus beperkte werkzaamheden van de centrale over
heid door evenzeer verantwoo11delijke ambtenaren dienden te worden 
verricht. 

Voor Lenin (in zijn discussie met Kautsky e.a. in 1918) was de be
slissende vraag of de nieuwe Sowjet-staat er een "van het type van de 
Commune" was. Deze geslaagde poging noemt hij nadrukkelijk de 
tweede stap in deze richting: na de Commune. 

WAT was nu die Commune van Parijs, die in een zeker soort histo
rische literatuur het actieterrein van de "pétroleuses" is gebleven, 

al is van deze brandstichtsters nooit ergens anders een spoor gevonden 
dan in het brein van de bedoelde auteurs. 

Zij ontleent haar naam aan de middeleeuwse, zichzelf besturende 
steden (communes) en eiste ook herhaaldelijk de "stedelijke vrijheden" 
op voor de hoofdstad, die zelfs geen gemeenteraad bezat. Het meest 
sprak tot de Fransen de herinnering aan de beroemde Commune uit de 
jaren 1792-'93, die de motor van de grote omwenteling dezer jaren is 
geweest en de grondslag van het moderne Frankrijk heeft helpen leg
gen. Zulk een apparaat, uitdrukking van eigen macht, eisen de Parij
zenaars meermalen tijdens de Frans-Duitse oorlog van 1870-'71, waar
in behalve het Franse leger ook de geweldheerschappij van Napoleon lil 
bezweek. Zij veroveren het ook, als zij weigeren "hun" kanonnen op de 
Butte Montmartre (na Thiers' capitulatie voor Bismarck) uit te 
leveren. 

Dat gebeurt in de nacht van de 18de maart 1871. De Nationale Garde, 
wie men haar dagelijkse uitkering wil onthouden, is meester van Parijs. 
De 26ste hebben er verkiezingen plaats. Er werden volgelingen van de 
grote Franse revolutie, van Blanqui en andere socialisten gekozen, 
onder hen 17 leden van de Internationale (de Is te). Zij toonden zowel 
ideologisch als practisch de helderste blik. Hoe juiste maatregelen het 
nieuwe bewind ook heeft genomen, hoe dapper het zich verdedigde, een 
strakke lijn, eensgez.inde leiding ontbrak. 

Bij alles, wat de Commune ondernam dient men te bedenken, dat dit 
gebeurde ·vlak na een oorlog, uitgelokt door een onderdrukkend be
wind, in een stad, die omsingeld werd door de gehate Pruisische vijand 
en door het leger van een Franse regering, die in Parijs haar ergste 
vijand zag. 

Behalve tot de reeds genoemde maatregelen besloot men tot geregel
de betaling van de Nationale Garde en opschorting van de huurschul
den (waar de onrust half maart juist om had gedraaid) en werd de 
verkoop van panden in de bank van lening stopgezet: een opluchting 
voor de duizenden arbeiders, die tijdens het beleg hun armzalige have 
hadden moeten belenen. 

Hoogst interessant is de rol die de jonge vakbeweging bij de Com-
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missie voor Arbeid en Handel heeft gespeeld. Deze werd geleid door 
de begaafde Leo Fränckel, van afkomst een Hongaarse arbeider, een 
lid der Internationale, die persoonlijk contact met Marx onderhield. Hij 
verbood de nachtarbeid van bakkers en het heffen van boeten in de 
bedrijven, liet de verlaten werkplaatsen tellen (het eerste voorbeeld 
van een bedrijfstelling en -statistiek) en zorgde in overleg met de vak
bonden voor een soort collectieve arbeidscontracten. Hij ondersteunde 
doelbewust de vakactie en schreef aan Marx: "als wij een radicale 
verandering van de sociale verhoudingen teweeg kunnen brengen zal 
de revolutie van 18 maart de vruchtbaarste zijn van alle revoluties der 
geschiedenis." 

Vooral de metaalbewerkers stemden van harte in met het streven 
der commissie om "de uitbuiting van de ene mens door de andere, deze 
jongste vorm van slavernij op te heffen". Hun leider was de bronswer
ker Camélinat, die directeur van de Munt werd. Hij trad direct bij de 
oprichting toe tot de Franse communistische partij en stierf hoogbe
jaard in 1932, de laatste persoonlijke schakel tussen Commune en com
munisten. Tienduizenden werkers volgden zijn baar. 

De Commune was sterk geworteld in het toch nog zwakke Parijse 
proletariaat; de meesten waren handwerkers of werkzaam in kleine 
bedrijven. Zij was nauw verbonden met vooraanstaande vertegenwoor
digers van wetenschap en kunst. Een briljant jong geleerde als Gustave 
Flourens sneuvelde tijdens de eerste gevechten. De veelzijdige Edouard 
Vaillant ging terstond aan het werk voor openbaar, gratis en verplicht 
onderwijs. De beroemde schilder Courhet en de dichter van de Inter
nationale, Eugène Pottier, richtten de eérste vakor:ganisatie van kun
stenaars op, die de kunstschatten moest behoeden en moderne kunst 
van elke richting aanmoedigen. Pottier's richtlijnen voor het kunst
onderwijs zijn twintig jaar later weer als grondslag genomen voor de 
Ecole des Beaux Arts. (Academie voor beeldende kunsten). De schrijver 
Jules Vallès, evenals de genoemden lid der Commune en tevens jour
nalist, heeft later een roman "l'Insurgé" (De opstandeling) aan de rode 
lente van 1871 gewijd. Ook de toen te Parijs wonende Nederlandse 
schilder Matthijs Maris heeft de Commune gesteund. 

HET vele constructieve, van scherp inzicht getuigende werk, dat in 
twee maanden werd aangepakt, dwingt bewondering af. Daarnaast 

wordt men getroffen door revolutionaire zwakheden,· die uiteraard 
terug te brengen zijn tot de geringe industriële ontwikkeling van het 
toenmalige Frankrijk, die een dieper politiek besef nog niet toeliet. 
Vele leden der Commune stonden onder invloed van Proudhon en van 
andere kleinburgerlijke ideeën. 

De Banque de France b.v. werd door functionarissen van de Com
mune uitstekend beheerd: dezen maakten vrijwel geen gebruik van de 
enorme ~ondsen, die tot hun beschikking stonden, maar accepteerden 
wel grote wissels op Versailles! 

De troepen, die het regeringsleger gingen versterken, liet men vrij 
de stad uit trekken en een aantal regeringsgetrouwe bladen kon tot de 
laatste meiweek van Parijs uit zijn laster verspreiden en tegen de 
Commune ageren. 
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Een partij, die de voorhoede aaneen kon smeden, ontbrak en daarmee 
een krachtig, doelbewust optreden tegen de bourgeoisie. 

Niet ten onrechte heet die meiweek, de laatste van de Commune, de 
bloedige. De avond van de 21ste trokken de eerste troepen van VersaH
les de stad binnen. Het was tevens het einde van de bestuursperiode 
der Commune. Arrondissement na arrondissement, wijk na wijk werd 
aan eigen verdediging overgelaten. De militaire leiders, zoals de oude 
Jacobijn Delescluze en de Poolse revolutionair Dombrowski sneuvelden 
aan het hoofd van de gewapende arbeiders op de barricaden. Groepen 
vrouwen, geleid door Louise Michel, verzorgden de gewonden en voch
ten tenslotte ook mee. 

Het optreden van Thiers' troepen tart iedere beschrijving en is nog 
steeds leerzaam om de krokodillentranen over onderdrukking van ge
wapend verzet- als dat verzet van de reactie komt- naar waarde te 
schatten. Niet alleen de barricadestrijders, die het leger te pakken 
kreeg, maar de bevolking van hele straten, vrouwen en kinderen inbe
grepen, werd weggemaaid. Er als een arbeider uitzien betekende 
de dood. 

De laatste strijders vielen, zoals bekend is, voor de muur van het 
kerkhof Père Lachaise; jaarlijks herdenkt de arbeidersbeweging bij de 
Mur des Fédérés haar heldhaftige voorgangers. 

Ondoenlijk is het onderscheid te maken, tussen hen, die sneuvelden 
en hen, die door de militaire "rechtspraak" werd veroordeeld. De ver
antwoordelijke generaal sprak destijds al van 17.000 man. Het werke
lijke aantal moet tegen de 30.000 doden belopen hebben. Even zovelen 
werden tot deportatie veroordeeld en ook een vrijwel gelijk aantal 
redde leven en vrijheid door ballingschap. 

"De Kamer wil Parijs, maar een gekneveld Parijs, aan de voeten van 
een koning, zonder wapens en zonder vrijheid", schreef Emile Zola 
(geen aanhanger der Commune) als parlementair verslagever te Ver
sailles op 22 maart. "U zult door bloed waden om Parijs binnen te 
komen", riep hij de monarchistische parlementariërs toe. En hij liet 
erop volgen: "Over acht dagen hebben wij de witte inplaats van de rode 
terreur". Het duurde acht weken voor de grote schrijver wat het eerste 
betreft gelijk kreeg. 

Wat moet men zeggen van een regering, die van alle machtsmiddelen 
is voorzien en mensen fusilleert, omdat zij op iemand anders lijken of 
de naam dragen van een ander- die al lang doodgeschoten is? 

De haat, de slecht verklede angst van de burgerlijke wereld, is nog 
niet verstomd, nu de grote Parijse opstand reeds 86 jaar achter ons ligt. 
Door al wie socialistisch denkt wordt de nagedachtenis der Commu
nards echter geëerd; hun voorbeeld heeft Marx en Lenin kostbaar 
materiaal geleverd voor het bepalen van hun inzicht over de staat en 
aan de laatste bovendien voor het afbakenen van de weg naar de eerste 
socialistische staat, die geen 72 dagen, maar welhaast 40 jaar heeft 
standgehouden en bloeit. 

IN Nederland zowel als elders maakte de Commune diepe indruk, er 
waren voor- en tegenstanders: de laatsten voelden hier de stroom 

niet zo hoog rijzen als in Frankrijk en toonden zich bedaarder. 
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Het Algemeen Handelsblad b.v. nam in april twee artikelen op van 
"een lid der Internationale", Timmer genaamd. 

Maar de leden van het Algemeen Nederlands Werkliedenverbond 
konden, toen zij op 28 mei naar hun vergadering te Amsterdam gingen, 
daar biljetten zien hangen: "Wacht U voor de Internationale." Een 
vroege voorloper van het "Comité voor vrede en vrijheid" ... 

Het beste bewijs, dat de beginnende arbeidersbeweging hier te lande 
de betekenis van de Parijse gebeurtenissen heeft begrepen, levert Do
mela Nieuwenhuis door zijn vertaling van Marx' Burgeroorlog in 
Frankrijk. Het werk verscheen pas tien jaar later, voorzien van 
Dornela's voortreffelijke inleiding en onder de titel: "De Fransche 
burgeroorlog van het jaar 1871". 

Hoe de Nederlandse pionier destijds de stemming in het belegerde 
Parijs beoordeelde mo,ge blijken uit een détail. De Communards heb
ben de Vendóme-zuil, het ereteken van Napoleon voor zichzelf, omver
gehaald. Zij beschouwden het n.l. als "een monument van barbaarsheid, 
een symbool van brute kracht en valse roem, een bevestiging van het 
militarisme en ontkenning van het internationale recht, een blijvende 
belediging van de overwonnene door de overwinnaar, een voortdurende 
aanslag op een van de drie beginselen der Franse republiek, de broe
derschap." 

Domela Nieuwenhuis voegt hieraan toe: Stel, dat in een onzer grote 
steden een fraai uitgevoerd standbeeld van Alva was opgericht, zou het 
er dan nog staan, nadat Ned.erland bevrijd was van het Spaanse juk? 

Domela bracht later de Commune zijdelings ter sprake in het boekje 
over Louise Michel (die tot het anarchisme was overgegaan) dat hij na 
haar dood in 1905 schreef. 

Wat de Colonne Vendöme betreft: het heftig omstreden besluit om 
de zuil te slopen is nog in onze Tweede Kamer verdedigd en wel door 
het liberale lid S. van Houten. Overigens prees het Algemeen Handels
blad half mei de plannen der Commune als "steeds minder dwaas en 
meer praktisch" en richtte op 2 juni tot Thiers de vraag: "De Roden 
zijn onschadelijk, waarom dan het moorden?" Wat niet wegneemt, dat 
men op de beurspagina van diezelfde krant de koersstijging van de 
Franse staatslening tijdens de Bloedige Week kan volgen ... 

De R.K. leider Schaepman wijdde een gedicht "Parijs 1870-'71" o.a. 
aan wat Busken Huet in zijn bespreking het ,;petroleumbewind der 
Commune" noemt. Schaepman (alweer volgens Huet) "koestert en 
verkondigt de gewone gevoelens der klerikale partij in Frankrijk", alle 
ongeluk wordt aan het ongeloof geweten. Huet verwijt de priester
dichter, die de oprichter van de Rooms-Katholieke Staatspartij werd, 
zijn gebrek aan dichterlijkheid, waardoor hij o.a. naliet de vraag te 
stellen: "Rijken, waarom haten U de armen met zulk een bittere haat?" 

Dr Jan ten Brink, een der bekendste letterkundigen van die tijd en 
later hoogleraar, heeft in 1876 "De opstand der proletariërs" gepubli
ceerd, totnogtoe het enige uitvoerige werk, dat in het Nederlands 
over dit onderwerp verscheen. Hij is over het algemeen gematigd, ge
looft niet aan alle brandstichting, die de Commune ten laste werd 
gelegd, maar wel in het bestaan van pétroleuses; het neerhalen van de 
Vendóme-zuil acht hij een "onuitwisbare schande", maar hij zoekt toch 
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de oorzaak van de opstand bij het Tweede Keizerrijk, dat zo onverant
woordelijk op oorlog had aangestuurd en vindt "ijlhoofdige wreedheid" 
bij de troepen zogoed als bij de Commune. "De maatschappelijke be
langen stonden bij de worsteling tussen Parijs en Versallles het meest 
op de voorgrond, al mocht werkelijk een staatkundige eis het uitgangs
punt van de strijd vormen", zo besluit ten Brink. 

In de laatste jaren der 19de eeuw zag een vrijzinnig man als Quack 
blijkens dl. V van zijn standaardwerk "De socialisten" wel de grote 
betekenis van Marx' boekje over de Commune, maar in deze zelf alleen 
maar moorden en branden. 

De schrik was de brave burger en liberaal hier weliswaar niet zo om 
het hart geslagen als in Frankrijk, het land der revoluties, maar het 
spook van het communisme waarde echter wel rond. Hiervan getuigt 
de "Lierzang bij den aanvang van de tweede helft der Negentiende 
Eeuw" van de dichtende dominee Bernhard ter Haar, getiteld "Het 
Communisme onzer dagen". Men vindt daarin de passage: 

"De Roode Republiek!"- 't gekroonde Communisme, 
Dat sloopt en neerwerpt al wat hoog staat opgericht, 
En, na den beeldstorm van het gruwzaamst Vandalisme, 
Het Babel der Gelijkheid sticht." 

(geciteerd door R. Kousbroek in Maatstaf, mei 1955) 
De Commune was zulk een rode republiek en zij is ook in onze tijd 

schrik- of toonbeeld gebleven. 

C. KLAPHEK 
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Bloemen en onkruid 
In het december~ en januari~nummer van Politiek en Cultuur staan twee bij~ 

dragen, die niet alleen niet representatief genoemd kunnen worden voor de huidige 
stand van zaken in onze beweging, maar die bovendien .....- en dat is erger .....- veel 
verwarring kunnen scheppen. 

Het gaat hier om de artikelen van Sonja Prins en Ger Harmsen. 
Het artikel van Sonja Prins is op duidelijke wijze weerlegd door Jaap Wolff 

(zie P. en C. januari), maar de reactie van Ger Harmsen op het artikd van 
Sonja Prins heft de schadelijke werking ervan niet op, maar kan de eventuele 
verwarring vergroten. 

Door de publicatie van deze artikelen is er in feite een hernieuwde discussie 
ontstaan over zaken, die op het 18e Congres van onze partij hun beslag hadden 
gekregen. 

Typerend voor beide artikelen is, dat geen van beide de stellingname van ons 
Congres, ·zowel op politiek als op theoretisch terrein, tot uitgangspunt of grond~ 
slag neemt. Bij S. P. vinden we een aanhaling uit de congresresolutie min of meer 
terloops gebruikt. Evenzeer typerend is het, dat in beide artikelen niet over het 
20ste Congres van de CPSU wordt gesproken, terwijl dit congres belangrijke 
bijdragen heeft geleverd tot verrijking •van de theorie van het marxisme~leninisme. 
Spreken over de huidige stand van zaken op theoretisch terrein en daarbij het 
20ste Congres der CPSU buiten beschouwing laten, getuigt van grote oppervlak~ 
kigheid. Of hangt dit samen met de vernederlandsing van de partij? (art. Sonja 
Prins). 

Een andere overeenkomst in beide artikelen is de wijze van stellen van het 
vraagstuk. Bij Sonja Prins in de vorm dat de marxistische theorie onvoldoende is, 
terwijl het bij Ger Harmsen opvalt, dat hij als eerste uitgangspunt ziet "het corri~ 
geren en overwinnen van afwijkingen in de richting van het linkse opportunisme 
en dogmatisme". Wat daarme!: bedoeld wordt, blijkt uit de daarop volgende zin 
in zijn artikel: 

"Dit dogmatisme deed zich voor in de vorm van een leidersverering eii 
hieruit voortvloeiende verstarring van het partijleven. Het gaat er nu om 
de revolutionaire geest van het marxisme~leninisme van alle dodende dog~ 
matiek, schablonen en alle gevoel verstikkende frases te ontdoen, zodat 
deze onbelemmerd de partij kan doordringen." ( P. en C. jan. 57 pag. 34) . 

Zowel bij Sonja Prins als bij Ger Harmsen ziet het er niet opwekkend uit, noch 
met de partij, noch met de theorie. Beiden stellen het vraagstuk passief, in de 
geest van ,.er moet veel veranderd worden" en men kan niet aan de indruk ont~ 
komen, dat het offensief ~an de reactie na het 20ste Congres der CPSU en met 
de gebeurtenissen in Hongarije een bepaalde indruk op beide partijgenoten heeft 
gemaakt. 

De klassevijand poogde de uitspraken en conclusies van het 20ste Congres der 
CPSU tegen ons uit te spelen, ze probeerde de indruk te wekken of alles uit het 
verleden van onze strijd fout en verkeerd was geweest en dat onze theorie en 
politiek op losse schroeven stonden. Kortom, met haar campagne streefde de 
reactie ernaar twijfel, verwarring en tweedracht te zaaien in de communistische 
partij en het zelfbewustzijn van de communisten en de met hen sympathiserende 
arbeiders te ondermijnen. 

Het is mijns inziens een van de schadelijke kanten van beide hiervoor genoemde 
artikelen, dat zij de reactionaire propaganda tegemoet komen en in de kaart 
spelen. 

Maak er geen caricatuur van. 
Het artikel van Sonje Prins is reeds op een aantal wezenlijke punten gecriti· 
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seerd door Jaap W olff, zodat ik mij thans wil beperken tot het artikel van Ger 
Harmsen. . 

Hierboven bracht ik het letterlijk citaat van het eerste uitgangspunt van zijn 
artikel. De 'Vraag, die zich opdringt na het lezen van deze regels is, waar blijkt 
dit dan uit? Wat zijn dan de belemmeringen in onze partij die verhinderen dat de 
revolutionaire geest van het marxisme-leninisme in onze partij kan doordringen? 
Waar zijn de bewijzen voor het hanteren in onze partij van de dodende dogma
tiek, schablonen en alle gevoel verstikkende frases? 

Die bewijzen zijn er niet. Daartegenover zijn er wel bewijzen van het tegendeel. 
Zie naar ons ontwerp-beginselprogram, in beide artikelen met geen woord ge
noemd. Zie naar de resoluties, zowel van de zitting van het Partijbestuur op 8, 
9 en 10 april 1956 als van ons 18e Congres. 

In een artikel onder de pretentieuse titel "Hoe staat het met onze theorie?", 
mag men niet alleen, maar moet men toch verwachten dat dergelijke documenten 
als grondslag dienen of vermeld worden. 

G. Harmsen kan misschien de tegenwerping maken, dat deze passage niet slaat 
op onze partij, maar algemeen is bedoeld. Maar dan kunnen we onze vraag 
herhalen. 

Want is dit het beeld dat de communistische partijen internationaal te zien 
geven? De vraag stellen is haar beantwoorden. Neen. 

Het beeld dat Ger Harmsen ons schildert, is het beeld dat de klassevijand de 
arbeidersklasse tracht te suggereren over de communistische beweging. Het zo 
stellen, betekent dat fouten en zwakten die er in de strijd zijn gemaakt tot in het 
caricaturale vertekenen. Dit eerste uitgangspunt verleidt Ger Harmsen dan ook 
even verder, nadat hij gezegd heeft, dat we in een nieuwe historische situatie zijn 
gekomen, tot de uitspraak: "Her marxisme dient op een hieraan adaequate' (doel
matige, evenredige, gelijkwaardige. H. V.) wijze ontwikkeld te worden." 

Oppervlakkig gezien lijkt er niets op tegen, maar alweer gezien de titei van 
het artikel, moet men strengere eisen stellen. De uitspraak in deze zin is het 
uiten van een wens die in de toekomst in vervulling kan of moet gaan. Men mag 
echter de lezers niet verzwijgen, ja men is het verplicht de lezers mede te delen, 
dat deze vraagstukken waarover G. H. spreekt, de mogelijkheid van het voor
komen van de derde wereldoorlog en de 'Vreedzame overgang van kapitalisme 
naar socialisme, op het 20ste Congres van de CPSU aan de orde zijn geweest, 
dat daarover nieuwe stellingen zijn uitgewerkt die een belangrijke hulp zijn in 
de strijd voor a 11 e communistische partijen. 

Het sektarisme. 
In het artikel "Hoe staat het met onze theorie?" wordt ook het door Sonja 

Prins aangehaalde vraagstuk van het sektarisme besproken. 
De behandeling van G. Harmsen van de door Sonja Prins geponeerde stelling, 

hieronder ter verduidelijking nog eens geciteerd, is kenmerkend voor zijn gehele 
artikel. 

Sonja Prins zegt: "In de praktijk ligt het vraagstuk van het eigen karakter van 
de Nederlandse partij, het doorbreken van het sektarisme, in de eerste plaats voor 
ons als een cultureel vraagstuk, het vraagstuk van de intellectuelen" (pag. 721, 
P. en C.-decembernummer). 

Ger Harmsen aa!Jivaardt deze stelling, hetgeen blijkt uit wat hij hierop ant
woordt: 

,.Het hier aangestipte probleem is echter niet primair van culturele aard, 
maar van politieke. Uiteraard vormt het cultl;rele van dit politieke vraag
stuk een belangrijk aspect. Omgekeerd dienf ~')k vastgesteld te worden, 
dat de cultuur allen aangaat, al hebben de il;.ellectuelen er meer direct 
mee te maken." (pag. 40, P. en C. januari-nummer). 

Hij bestrijdt schijnbaar de opvatting van Sonja Prins, maar in werkelijkheid 
aanvaardt hij die opvatting. De probleemstelling van S. P. is in zijn geheel onaan-
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vaardbaar, want het probleem zo aanpakken en aanvaarden, leidt tot verminking 
van onze politiek en van de theoretische grondslagen van onze partij. 

Terecht heeft Jaap WolH opgemerkt, dat het sektarisme de gedachte is, dat 
de strijd zou kunnen worden gevoerd zonder en buiten de massa's en dat een 
groep <van bewusten, de overwinning zou kunnen behalen. Het vraagstuk van het 
sektarisme moet vanuit een klassestandpunt worden benaderd en het overwinnen 
van het sektarisme ligt in de konsekwente uitvoering van de politiek van de partij 
voor de eenheid van de arbeidersklasse. Het raakt direct de machtsvorming van 
de arbeidersklasse en naarmate die kracht toeneemt, neerot de aantrekkingskracht, 
de invloed en organisatorische mogelijkheid toe om een nationale democratische 
beweging tot stand te brengen, juist omdat de arbeidersklasse daarvan de motor, 
de leidende en inspirerende kracht is. 

De kloof tussen intellectuelen en revolutionaire arbeidersbeweging op basis van 
onze revolutionaire beginselen overbruggen, moet verder getrokken worden tot 
de revolutionaire practijk. Niet door propaganda, hoe belangrijk haar rol ook is, 
maar door strijd. En die strijd, haar doel en haar wezen worden omschreven en 
gesteld in de resolutie van ons 18e congres van oktober 1956. In hoofdstuk lil 
van die resolutie volgt dan de conclusie: ,.De eenheid van de arbeidersklasse is 
daarom van doorslaggevend belang voor de leiding en het succes van de strijd 
voor de nationale zelfstandigheid". {pag. 685, P. en C. noverober~nuromer}. 

Sonja Prins beperkt zich tot één aanhaling uit onze congresresolutie en wel die 
over de rechten van de mens. Die passage is van belang, maar nuttiger had het 
mij geleken om niet alleen te spreken over de rechten van de mens maar ook na 
te denken over de plichten: van de partijgenoot ten aanzien van de doorvoering 
van de congresbesluiten en de politiek van de partij. Want beide artikelen, zowel 
van Sonja Prins als van Ger Harmsen, zijn volledig in strijd met de politiek en 
de grondslagen van de partij. 

Onze partij erkent de juistheid van de theorie van het marxisroe~leninisroe en 
dat houdt ook in dat zij de juistheid aanvaardt en ernaar moet handelen, van de 
stelling dat in de overgang van het kapitalisme naar het socialisme het wezen van 
de politieke vormen bestaat in de dictatuur van het proletariaat. 

Die stelling verkrijgt niet pas zijn practische waarde na de overwinning van de 
arbeidersklasse, maar betekent in onze verhoudingen dat het proletariaat de lei~ 
dende kracht is in de strijd voor de vrede, nationale zelfstandigheid en democratie. 

De hoofdtegenstelling in onze maatschappij is de tegenstelling: kapitalisten
arbeidersklasse. Elk terugdringen van de macht van de bourgeoisie, de uiteinde~ 
lijke. vernietiging van die macht door het proletariaat, betekent ook het terug~ 
dringen en het uiteindelijk vernietigen van die macht over andere klassen en groe~ 
peringen, die onderdrukt en uitgebuit worden door, of in dienst staan van, de 
bourgeoisie. 

Zoals G. H. en S. P. het stellen wordt die leidende positie van het proletariaat, 
een der wezenskenmerken van het marxisme~leninisme, ontkend. 

Er is geen middenweg, óf we passen de partij en onze theorie aan bij de o~ 
vattingen van de burgerlijke, al of niet progressieve, intellectuelen, óf we moeten 
door de strijd voor vrede, nationale zelfstandigheid, democratie en verhoging van 
het levenspeil het bewustzijn van die intellectuelen ontwikkelen en inspireren op 
de strijd van de arbeidersklasse, want die strijd is ook hun strijd. Onze bevrijding 
zal hun bevrijding zijn. 

Het is duidelijk dat de eerste weg naar de ondergang voert, vandaar dat wij 
met alle kracht de opvattingen vanS. P. enG. H. verwerpen. 

De ondergrond van die opvatting wordt vaak gevonden in de gedachte dat 
intellectuelen, gestudeerde mensen zijn en de arbeiders geen ontwikkeling hebben, 
niet knap genoeg zijn om de grote taken te vervullen. En dat je dan niet die ge~ 
studeerde mensen ondergeschikt kunt maken aan onontwikkelde arbeiders. De 
zaken zo stellen betekent ze verkeerd stellen. Intellectuelen worden door ons niet 
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aangezien als tweederangsmensen of als zij lid worden van onze partij als tweede
rangs leden. Wij willen de partij echter niet verburgerlijken, haar aanpassen aan 
het burgerlijk denken van intellectuelen, die gevormd zijn door een burgerlijke 
studie. Wij willen intellectuelen winnen op basis van onze strijd en onze theorie, 
ze van burgerlijke intellectuelen tot socialistische intellectuelen maken die hun 
plaats in de strijd voor het socialisme innemen. Die intellectuelen zullen dan één 
worden met het proletariaat, d.w.z. zij zullen zich stellen op de basis van de be
langen van het proletariaat, belangen die samenvallen met hun belangen, zij zullen 
niet burgerlijk, maar proletarisch denken. Zulke intellectuelen kunnen en zullen 
ook eervolle bijdragen leveren in de strijd voor de bevrijding van de arbeiders
klasse en ons volk en voor de verandering van de maatschappij. 
De Hollaruise Marxistische school. 

Onder bovenstaande kop komt er een hoofdstukje voor in het artikel van 
G. H., dat eveneens een volkomen verkeerd beeld geeft van de werkelijkheid en 
daarom niet onweersproken mag blijven. 

G. H. schrijft: 
"Het volledig wegwerpen van de Hollandse marxisten als politici en 

het maken van een scherpe scheiding tussen hun artistieke en politieke 
activiteit, zoals bij ons niet ongebruikelijk is, houdt verband met de op
vatting, dat iemand of voor honderd procent marxist is of helemaal niet. 
Maar zou het niet zo zijn, dat wij het allen in meerdere of mindere mate 
zijn en op het ene moment meer dan op het andere". (P. en C., januari 
1957 blz. 39-40). 

Terwijl Ger Harmsen formeel het nut van critiek op de fouten van het Hol
landse marxisme erkent, ontkent hij in deze passages die op die erkenning volgen 
onze partij en haar leiding het recht op critiek, hetgeen vooral in de laatste zin 
tot uitdrukking komt. Deze argumentatie is een typisch burgerlijke argumentatie 
die de zaak benadert vanuit een individualistisch standpunt en daarmee de zaken 
van de partij op het peil van de eerste de beste voetbalclub trekt. Bij voetbal 
wordt inderdaad vaak de uitslag van de wedstrijd beïnvloed doordat één of meer 
spelers "het ene moment meer dan op het andere" in vorm zijn. Voor de politiek 
lijkt ons dat echter wel enigszins anders te liggen. De critiek zoals die door onze 
partij op het Hollandse marxisme is gebracht, is niet een zaak van een of meer
dere personen die op het ene moment meer dan op het andere marxist zijn, maar 
de vrucht van een studie door de partij van de historie van de Nederlandse arbei
dersbeweging. Het resultaat daarvan is neergelegd in het derde deel van het leer
boek van de arbeidersbeweging. Tegen dit leerboek richt zich de inhoud van dit 
gedeelte van het artikel van G. H. 

Terwijl de inhoud van het leerboek zich op onverzoenlijke wijze keert tegen 
de schadelijke opvattingen 'Van het "Hollandse Marxisme", stelt G. Harmsen 
ons in. zijn artikel voor een verzoenende houding in te nemen in de geest van "we 
zijn allemaal zo lekker niet". Ook hierbij zien we, weliswaar op een andere manier, 
eenzelfde stellingname als bij Sonje Prins. Deze uitspraak is bepaald schadelijk 
in de strijd van onze partij. Ze moet met kracht van de hand worden gewezen, 
want een opvatting als die van G. H. belemm.ert ons de verkeerde opvattingen 
die wij nog vaak tegen komen en die wortelen in het "Hollandse Marxisme", te 
overwinnen. 

Men zou kunnen denken, dat het misschien een verschrijving betrof, dat het niet 
zo bedoeld is of zoiets, maar de passages die na het hier geciteerde volgen, laten 
geen enkele twijfel bestaan. 

Ger Harmsen schrijft over "de studies vol liefde en respekt" die in het buiten
land gewijd zijn aan vroegere leidende figuren uit de arbeidersbeweging, ook al 
zijn zij in bepaalde periodes in hun le'Ven tekort geschoten. Als directe tegenstel
ling laat hij daarop volgen: "De Hollandse marxisten voor de eerste wereldoorlog 
of zelfs Domela Nieuwenhuis in de vorige eeuw verwijten, dat zij geen leninisten 
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waren of geen leninistische partij opbouwden, is natuurlijk een onzinnigheid." 
Dit suggereert dat er een groot verschil bestaat tussende .,liefdevolle en res~ 

pektvolle" bejegening van het verleden en de toenmalige leidingen in een reeks van 
landen en de "onzinnige" verwijten (terminologie G. H.) die door onze huidige 
partij en zijn leiding aan vroegere leidende figuren zouden zijn gedaan. 

Het zo te stellen als G. H. doet, lijkt mij ontoelaatbaar, want het is beslist 
onjuist. Onze critiek betreft de verkeerde opvattingen, de onjuiste ideeën en de 
fouten in de politiek van de Hollandse marxisten en nergens wordt ze dat per~ 
soonlijk verweten of wat dan ook. In het bestrijden van die opvattingen bliyven 
wij onverzoenlijk, en dat moeten we blijven in het belang van onze partij. Ja, 
waar het vijanden betreft, zoals W. van Ravesteijn, e.a., dan kan dat niet 
duidelijk genoeg gezegd worden en dat wordt dan ook gedaan op pag. 118 van 
het leerboek, derde deel. 
Ondanks die onverzoenlijke houding ten opzichte van de ideeën van het Hollandse 
marxisme hebben we respekt en waardering voor de toewijding en standvastig~ 
beid, de offervaardigheid en geestkracht die door leidende figuren aan de Neder~ 
landse arbeidersbeweging is gegeven. 

In het eerste deel van het leerboek voor de arbeidersbeweging vinden we over 
Domela Nieuwenhuis de volgende uitspraak: .,Hij was een leider van het grootste 
formaat dat de Nederlandse arbeidersbeweging kent." (pag. 28) 
V anclaar ook dat onze partij enige jaren geleden in Amsterdam een Domela 
Nieuwenhuis~herdenking hield en dat meermalen in positieve zin is gesproken 
over leidende figuren, o.a. Gorter. Sterker nog, het artikel van Lenin over Panne~ 
koek's opvatting over de sociale wortels van het opportunisme, dat G. H. aan~ 
haalt, heeft hij notabene uit het !llaandelijkse tijdschrift van onze partij. Daarom 
is het onbegrijpelijk dat G. H. schrijft: 

"Bij ons voert een negatieve en a~historische zienswijze de boventoon." (P. en 
C. januari '57, pag. 40. 

Alweer een bewering die door geen enkel bewijs wordt gestaafd, maar wel 
suggereert, dat de houding van onze partij t.a.v.het verleden maar erg miserabel is. 

Een ander bewijs van de positieve waardering van de strijd der vroegere 
periode en ten tijde van de Hollandse marxisten kan Ger Harmsen vinden in het 
geschenk dat de delegatie van de C.P.N. aan het 19e Congres van de C.P.S.U. in 
1952 overbracht. Dit geschenk bestond mede uit een foto~album met historische 
foto's over de actieve strijd van de Nederland se arbeiders ter bescherming van de 
jonge Sowjet~staat. De keuze van dit geschenk was een uiting van trotse dank~ 

· baarbeid dat de Nederlandse arbeidersklasse en haar organisaties actief aan de 
strijd voor het bestaan van de Sowjet~Unie had meegewerkt. 

Het valt op, dat deze daadwerkelijk solidariteit niet door G. Harmsen ge~ 
noemd wordt, waar hij de verdiensten van de Hollandse marxisten vermeldt. Hij 
beperkt zich tot de propagandistische werkzaamheden en acht die waarschijnlijk 
van groter betekenis, daarmee blijvend in de sfeer van het uitgangspunt van zijn 
artikel. Maar in de huidige situatie van keiharde strijd voor de vrede en van kon~ 
sekwente solidariteit met de Sowjet~Unie is het toch noodzakelijk voor de actie 
om waar het mogelijk is en hier was het mogelijk geweest, de solidariteit met de 
Sowjet~Unie te beklemtonen en te populariseren. 

A. historische zienswijze, maar bij wie? 

Ger Harmsen verwijt de partij, dat een negatieve en a~historlsche zienswijze de 
boventoon voert. Wij bestreden dat in het voorgaande, maar willen daar nog 
meer van zeggen. 

Men zou mogen verwachten, dat diegene die de partij in dezen critiseert, zelf 
op absoluut verantwoorde wijze tewerk ging. 

Maar dat blijkt ten ene male niet het geval. Bekijken we de vergelijking die hij 
maakt op pag. 40 tussen onze beweging en de bewegingen in het buitenland ten 
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aanzien van de beoordeling van leidende figuren uit vroeger tijden. De onjuistheid 
van zijn critiek toonde ik hiervoor aan, het gaat nu om de methode. 

Is die methode van vergelijking juist? Neen! Want het laat de enorme ver~ 
schillen in de ontwikkeling van de arbeidersbeweging in de diverse Janden en ons 
land buiten beschouwing. 

In tal van Janden hebben sociaal~democratische partijen bestaan op marxistische 
grondslag, waarvan de leiders marxisten waren die aan het hoofd van deze par~ 
tijen veel werk hebben verricht voor de bewustmaking van de arbeidersklasse in 
hun land, door het leiden rvan de economische strijd voor de belangen van de 
arbeiders en door theoretische strijd voor het marxisme tegen aan het marxisme 
vijandige theorieën. Daaraan dankt de internationale arbeidersbeweging nog vele 
belangrijke geschriften. 

In de periode van het imperialisme voltrok zich de breuk tussen de reforrnisti~ 
sche en de revolutionaire stroming in de arbeidersbeweging, waarbij een aantal 
leidende figuren de weg van het reformisme kozen. Hun activiteit in hun marxis~ 
tische periode blijft van positieve betekenis voor de arbeidersbeweging in hun land 
en wordt dan ook als zodanig beoordeeld. Het grote verschil met ons land berust 
daarin, dat wij nooit een sociaal~democratische partij op marxistische grondslag 
hebben gehad. Door zijn betrekkelijk late industrialisering kwam Nederland in de 
kapitalistische ontwikkeling oorspronkelijk achteraan, zo ook zijn arbeiders~ 
beweging. 

De S.D.B., onder leiding van Domela Nieuwenhuis, oriënteerde zich op het 
marxisme, maar groeide niet uit tot een socialistische partij op marxistische grond~ 
slag. De ontwikkeling van de S.D.B. werd doorkruist en achterhaald door de 
ontwikkeling van het kapitalisme tot zijn laatste stadium, het imperialisme. Dit 
bracht talrijke nieuwe problemen voor de arbeidersbeweging met zich mee waar~ 
van een der voornaamste de revisionistische stroming was. • 

Zo zien we dat de ongelijkmatige ontwikkeling van de kapitalistische staten 
ook geldt op het gebied van de arbeidersbeweging, want kwam Nederland oor~ 
sprankelijk wat achter aan, ons land was één van de eerste kapitalistische landen 
met een rechtse sociaaldemocratische partij die in wezen volledig gebroken had 
met het marxisme en op revisionistische basis stond. (Zie daarvoor ook derde 
leerboekje~ oprichting S.D.A.P. 1894). 

Het ontstaan van het Hollandse marxisme in de beginjaren van deze eeuw was 
een reactie op de ontaarding van de arbeidersbeweging in de vorm van de. 
S.D.A.P. Zij was een stroming die terug wilde naar het "zuivere marxisme" en hoe 
edel en zuiver dit streven tegen de reformistische koers der S.D.A.P. ook was, 
het kwam niet uit boven een linkse sociaal~democratische beweging. Vandaar, 
ondanks alle goede bedoelingen die er aan ten grondslag lagen de onvruchtbaar~ 
heid en het linkse radicalisme. 

Het verschil tussen de door G. H. genoemde buitenlandse voorbeelden en de 
ontwikkeling in ons land zit dan ook hierin dat veel van die buitenlandse figuren 
in de nog marxistische sociaal~democratie actief waren, in de tijd van de oorspron~ 
kelijke vorm en verhoudingen van het kapitalisme en zich onder die verhoudingen 
wisten te ontplooien, terwijl de Hollandse marxisten hun activiteit uitoefenden 
toen er reeds imperialistische verhoudingen waren en in ons land een goed georga~ 
niseerde rechtse sociaal~democratie met massa~aanhang bestond. Onder die ver~ 
houdingen kon op basis van het marxisme uit het vroegkapitalistische tijdperk niet 
vruchtbaar gewerkt worden en werden naast toewijding, offervaardigheid, zuiver~ 
heid en standvastigheid ook nog andere eigenschappen vereist. Dat was het op 
levende, ondogmatische wijze toepassen van het marxisme onder de bijzondere 
verhoudingen van die tijd en omstandigheden. Op dat moment bestond de objec~ 
tieve en historische behoefte voor de arbeidersklasse aan een partij van een nieuw 
type, die het de arbeiders mogelijk maakt om onder de imperialistische verhou~ 
dingen de strijd te voeren en de overwinning te behalen. Die taak is in ons land 

137 



~; I 

; 
,, I 

pas in 1930 vervuld. Dit vast te stellen is dan geen verwijt, maar een conclusie 
uitgaande van de historische taken en behoeften van het proletariaat. 

Wij willen vaststellen, dat de a-historische zienswijze op het verleden niet bij 
de partij is aan te treffen maar bij Ger Harmsen. 

Voor juiste conclusies uit de historie moet je de zaak niet sentimenteel bekijken, 
maar vanuit het klassebelang, dat wil zeggen op de basis 'Van de werkelijkheid. 

Als conclusie over het artikel van G. Harmsen zou ik willen zeggen, dat de 
bedoeling om de zienswijze van Sonje Prins te bestrijden sympathiek is, maar 
dat het niet geslaagd is in wat in de eerste regel wordt beloofd, namelijk: 

"Het artikel van Sonja Prins "De inhoud van onze cultuur" noopt tot tegen
spraak, rechtzetting, verheldering en aanvulling." 

Het niet slagen van die bedoeling heeft tot het tegenovergestelde doel geleid en 
geeft daardoor aanleiding tot verkeerde opvattingen en conclusies. 

Sonja Prins citeert de volgende woorden van Loe Ting-ji: "Laat bloemen van ~ 
velerlei soorten tot bloei komen, laat denkrichtingen van verschillende scholen ~ 
zich met elkaar meten." (P. en C. december-nummer, pag. 720) I 

Deze uitspraak is inderdaad bloemrijk, maar ik zou willen opmerken aan Sonja 
Prins dat Loe Ting-ji het hier over bloemen heeft en niet bedoelt dat ook het · 
onkruid tussen de bloemen vrij op mag komen. Om dat te verhinderen is een goede t 
tuinman nodig, en die vinden we in onze partij en de besluiten van het l8e ~ 
Congres. j 

Het is de taak van alle communisten om met die geestelijke wapens van ons 
Congres de vijand op onverzoenlijke wijze te bestrijden tot hij definitief ver
slagen is. 

H.VERHEY. 
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Boekbe.~preking 

De toestand van de arbeidersklasse· in Engeland 
Na ,.De oorsprong van het gezin, de eigendom en de staat" heeft de Uitgeverij 

voor Literatuur in Vreemde Ta1en te Moskou ons thans verrijkt met de vertaling 
van een ander werk van Friedrich Engels: .,De toestand van de arbeidersklasse 
in Engeland". 

Om de betekenis, die dit jeugdwerk van Engels voor de internationale arbei~ 
dersbeweging en voor de wording van de marxistische theorie gehad heeft, goed 
te begrijpen is het nodig iets te weten van de tijd, waarin het ontstond, en van 
het doel, dat de auteur met het schrijven ervan beoogde te bereiken. 

Historische betekenis 
De Barmense fabrikantenzoon Friedrich Engels was in geestelijk opzicht geen 

onbeschreven blad papier, toen hij in 1844, 23 jaar oud, in Engeland aankwam om 
daar werkzaam te zijn in een textielfabriek van zijn vader te Manchester. Het 
Duitsland, waarin hij was opgegroeid, werd gekenmerkt door de opkomst van 
moderne kapita1istische produktieverhoudingen, die bij iedere stap vooruit belem~ 
merd werden door de achterlijke politieke toestanden: de heerschappij van grond~ 
bezitters en geldaristocratie en de versplintering van het land in tientallen dwerg~ 
staatjes met elk hun eigen tolgrenzen. En terwijl de opkomende bourgeoisie nog 
worstelde om politieke macht, die de weg voor haar verdere Ob.twikkeling moest 
vrijmaken, kondigde zich reeds e·en nieuw probleem aan: de opkomst van de 
bourgeoisie moest onvermijdelijk begeleid worden door die van het moderne prole~ 
tariaat, en achter de horizon van de komende burgerlijke revolutie wachtte dit 
proletariaat met zijn eigen belangen en verlangens, welke aan die van de bour~ 
geoisie tegengesteld waren. 

De voorwaarts strevende krachten in Duitsland waren lange tijd te machteloos 
om tot daden over te gaan, maar op geestelijk terrein, in de filosofie, heerste 
levendige beweging. Aan deze beweging had de jonge Engels hartstochtelijk 
deelgenomen. Evena1s Marx en als zovelen van zijn generatie was hij aanvankelijk 
aanhanger geweest van de idealistische filosofie van Hegel en mét de meeste 
anderen was hij daarbij niet blijven staan. Feuerbach bekeerde ook 'hem van het 
idealisme tot een materialistisch standpunt. 

In 1844 was Engels in zijn geestelijke ontwikkeling op een beslissend punt 
gekomen. De ideeënstrijd, die in Duitsland in ivoren torens en op grote afstand 
van het werkelijke leven gevoerd werd, kon hem niet bevredigen; ook het socia~ 
!isme, waartoe een aantal Jong~Hegelianen in Duitsland g-ekomen waren, was 
abstract en stond los van de arbeidersbeweging. De illusie, dat men slechts de 
ideeën over de wereld behoefde te veranderen om ook de wereld zelf te ver~ 
anderen, kon Engels niet meer delen. Hij wilde het werkelijke leven leren kennen 
en waar kon dat beter dan in het land, waar het kapitalisme voor die tijd zijn 
grootste hoogte had bereikt en waar al die nieuwe verhoudingen, die in Duitsland 
moeizaam trachtten door te breken, hun volle rijpheid hadden bereikt. Dat land 
was Engela:.1d. 

In die situatie betekende de kennismaking met Engeland voor Engels het 
opengaan van een nieuwe wereld. Tegenover Duitsland met zijn mengelmoes van 
oude en nieuwe economische vormen, met zijn gilden, ambachtslieden, thuiswer~ 
kers en kleine handelaars naast het begin van een moderne industrie, met zijn 
bont geschakeerde platteland met kleine boeren naast horigen en moderne land~ 
arbeiders: Engeland als het hoogste voorbeeld van een land, dat in twee scherp 
gescheiden klassen van bezitters en bezitlozen uiteenviel; tegenover de patriar~ 
chale vormen van zijn vaderland: in Engeland de onversluierde klassenstrijd, de 
genadeloze oorlog van allen tegen allen; teg-enover het versnipperde Duitsland 
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met zijn talloze vorsten en vorstjes: Engeland als eenheidsstaat, versierd met de 
praal van een machteloos koningschap en een middeleeuws Hogerhuis, in werke~ 
lijkbeid geregeerd door één klasse: de bourgeoisie. 

Met rusteloze ijver h,e.eft Engels het kapitalisme in Engeland bestudeerd. Deze 
bestudering was een belangrijke fase in zijn geestelijke ontwikkeling: niet alleen 
erkende hij de klassenstrijd, die zich trouwens te duidelijk aan zijn blik opdrong 
om niet erkend te worden, maar vooral concludeerde hij uit de bestudering van 
de Engelse economie tot de onvermijdelijke toekomstige ondergang van de kapita~ 
listische maatschappij en tot de historische roeping van het proletariaat om de 
voltrekker van deze ondergang te zijn. Marx kwam ongeveer terzelfdertijd tot 
dezelfde conclusie. Toen beide mannen elkaar in 1844 in Parijs ontmoetten, bleek 
deze eenheid van standpunt en sloten zij de vriendschap, die tot Marx' dood 
geduurd heeft en van zo geweldige betekenis voor de wereld is geweest. 

Tijdens zijn verblijf in Parijs was Engels al bezig de resultaten van zijn onder~ 
zoek naar de Engelse toestanden op schrift te stellen en begin 1845 verscheen 
"De toestand van de arbeidersklasse in Engeland". Het boek is van grote bete~ 
kenis, niet alleen in het leven en de geestelijke groei van Engels, maar ook in de 
wordingsgeschiedenis van het marxisme. In de ogen van latere generaties heeft 
de reuzenfiguur van Marx dikwijls zijn bescheiden en toegewijde vriend en 
medewerker in de schaduw gesteld; Marx zelf echter is zich er steeds van bewust 
geweest, hoe veel hij verschuldigd was aan Engels voor de uitwerking van hun 
gemeenschappelijke wereldbeschouwing. In denkkracht en belezenheid de meer~ 
dere van Engels, deed Marx in 1841 voor hem onder in practische ervaring. Ook in 
theoretische kennis van de economie was Engels hem toendertijd nog voor ("De 
toestand der arbeidersklasse" laat, al houdt het boek zich weinig met de theoreti~ 
sche economie bezig, duidelijk blijken, dat Engels de burgerlijke economen Adam 
Smith, Ricardo e.a. grondig en vooral ook critisch bestudeerd had). In beide 
opzichten vulde Engels de leemten bij zijn vriend aan en het is uit deze samen~ 
werking, dat enige jaren lçter het .,Communistisch Manifest" tot stand kwam, 
dat de eerste periode van hun gemeenschappelijke arbeid afsloot. 

Engels beoogde met zijn boek de verbinding tot stand te brengen tussen het 
socialisme en de arbeidersbeweging. Dat betekende enerzijds, het socialisme 
omlaag te halen uit de ijle sfeer van de abstracte discussies, het aan de feitelijke 
toestanden van het proletariaat te toetsen en er daardoor een stevige basis aan 
te geven; anderzijds: de arbeidersklasse, welker strijd nog zo spontaan was en in 
het duister tastte, te wapenen met een wetenschappelijke theorie, kennis van de 
oorzaken van haar lijden en de zekerheid van haar toekomstige overwinning. 
Typerend voor Engels is, dat hij zelf alleen op het eerste deel van zijn taak met 
zoveel woorden wijst, waarbij hij de wereldvreemdheid van de Duitse socialisti~ 
sche theoretici en hun onkunde van de werkelijke toestand van het proletariaat 
aan de kaak stelt; over het tweede deel (le.ermeester voor de arbeiders te zijn) 
zwijgt hij: in zijn bescheidenheid voelde hij zich niet de leraar, doch de dankbare 
leerling van de arbeiders en hij vermijdt alles, wat op schoolmeesterachtigheid zou 
kunnen lijken. Wanneer hij de toenmalige strijdvormen van de Engelse arbdders 
beschrijft, waarvan hij de zwakten zeer goed inziet, dan legt hij niettemin voort
durend de nadruk op het positieve: de zo vaak betoonde moed en offervaardigb,id 
van het proletariaat, de onderlinge solidariteit, die hij vergelijkt met het geld
zuchtig egoïsme van de bourgeoisie. 

Wij wezen er al op, dat het boek een der eerste bijdragen is tot de ontwikkeling 
van het wetenschappelijk socialisme. Dat betekent natuurlijk, dat het voor ons, 
meer dan een eeuw later levend, niet moeilijk is om er een aantal theoretische 
zwakten in aan te wijzen. Zelf heeft Engels in 1892 gezegd, dat het boek "overal 
de spor.;:n van de afstamming van het moderne socialisme van een zijner voor· 
Óuders: de klassieke Duitse filosofie, verraadt". Zo bv. waar het wijst op het 
"bovenpartijdige" karakter van het communisme, dat de bevrijding niet alleen van 
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de arbeidersklasse beoogt, maar van de gehele maatschappij, met inbegrip van de 
kapitalisten. "Dit is in abstracte zin'juist", zei Engels is 1892, "maar in de practijk 
meestal erger dan nutteloos. Zolang de bezittende klassen niet alleen geen behoefte 
aan bevrijding bespeuren, maar het zichZielf bevrijden van de arbeidersklasse uit 
alle macht tegenwerken, zal de arbeidersklasse wel gedwongen zijn, de sociale 
omwenteling alleen voor te bereiden en door te voeren." Waar Engels aan het 
slot van zijn boek zegt, dat de revolutie een vreedzamer verloop zal hebben, als 
het communisme maar meer aanhangers wint, moet men aannemen, dat hij in 1844: 
ergens toch nog iets van het utopische socialisme overgehouden had. 

Ook in Engels' economische beschouwingen vinden we nog veel, dat onaf is; 
de wetten, die onder het kapitalisme het arbeidsloon bepalen, worden op grond 
van de ervaring in ruwe trekken door hem juist geschetst, maar van de weten
schappelijke uitwerking dezer ervaring in de marxistische meerwaardetheorie zijn 
wij nog ver verwijderd. En tenslotte blijft Engels, al legt hij sterk de nadruk op 
de noodzaak voor het proletariaat om van de uitsluitend-economische naar de 
politieke strijd over te gaan, nog vaag t.a.v. het fundamentele vraagstuk van de 
staat; maar dit vraagstuk - ook thans nog een terrein tvol voetangels en klemmen, 
zoals de recente discussie tussen onze Italiaanse en Franse kameraden weer eens 
bewezen heeft - moest zelfs in het "Communistisch Manifest" nog een zekere 
abstractie behouden en de historische ervaring van de Commune was nodig om 
hier een beslissende stap vooruit te doen. 

Deze onvermijdelijke zwakten en tekorten zijn echter niet alleen alleszins be
grijpelijk bij de 24:-jarige, die Engels toen was. 

Zij zijn ook leerzaam voor ons, omdat zij ons nog eens laten zien, dat het 
wetenschappelijk socialisme niet spontaan uit de klassenstrijd geboren wordt en 
evenmin kant en klaar uit de hersens van enkele geniale denkers voorkomt, doch 
het resultaat is van de wisselwerking tussen de practische ervaring van de massa 
en de wetenschappelijke verwerking daarvan. 

Onderzoek en aanklacht 

Met het bovenstaande moge iets over de historische plaats van "De toestand 
van de arbeidersklasse in Engeland" g.ezegd zijn, een idee van de inhoud van 
het boek is er niettemin nauwelijks mee gegeven. 

Want Engels' boek heeft met alle werken van het marxisme gemeen, dat het 
méér is dan een wetenschappelijke beschrijving van maatschappelijke verschijnse~ 
!en met de daaruit te trekk·en conclusies. Al volstaat Engels niet met een beschrij
ving van het lijden van de arbeidersklasse en de afzichtelijkheid van het kapita
lisme en al verbindt hij daaraan direct zijn uiteenzetting over de oorzaken en de 
historische onvermijdelijkheid, maar ook van de tijdelijkheid van al die ellende, 
zijn aanklacht tegen de bourgeoisie is daarom niet minder fel en hartstochtelijk. 
Wetenschappelijk inzicht in de onvermijdelijkheid van bepaalde toestanden be
tekent ·voor de marxist nooit, dat hij tot een koele, passieve toeschouwer wordt. 
Ook in dit opzicht behoort het jeugdwerk van Engels tot het beste van de socia
listische literatuur. Om het anders te zeggen: het is partijdig in de beste zin van 
het woord, vóór de mens en tegen de ontmenselijking, vóór de onderdrukten en 
tegen de onderdrukkers. 

Het is verleidelijk om hier het één en ander te citeren, maar de beperkte plaats
ruimte laat het niet toe om voor deze verleiding te bezwijken. 

Wij moeten volstaan met te zeggen, dat Engels - na een inleiding over het 
ontstaan van de moderne industrie in Engeland - in een reeks hoofdstukken 
achtereenvolgens het leven in de grote steden, de concurrentie (met de werkloos
heid), de bijzondere positie van de leren, enige speciale takken van industrie, de 
toestand van de landarbeiders en die van de mijnwerkers beschrijft en voorts 
hoofdstukken wijdt aan de arbeidersbeweging en aan de houding tvan de bour
geoisie tegenov.er het proletariaat. 

Wie het beeld, dat Engels in die hoofdstukken aan de hand van zijn eigen 
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ervaring en van off1dële rapporten schildert, in zich opgenomen heeft, zal het 
niet licht vergeten. De beschrijving over de woningtoestanden in het toenmalige 
Londen (waar 50.000 mensen volledig dakloos waren!) in Liverpool (waar een 
vijfde van de bevolking in vochtige kelders huisde) en in de andere industrie~ 
steden is één verhaal van hartverscheurende ellende. Of men leze Engels' beschrij~ 
ving over de gezondheidstoestand 'Van de Engelse arbeidersklasse, bv. het feit, 
dat volgens officiële rapporten in Manchester 57 % van de arbeiderskinderen 
vóór het Se levensjaar stierven. Of over de arbeid van kinderen, die op hun 
achtste jaar naar de fabrieken gestuurd werden en vanaf hun dertiende jaar 12 uur 
per dag moesten werken. Over vrouwen, die uit vrees voor ontslag drie dagen na 
een bevalling naar de fabriek terugkeerden, en over de fabrikant, die erover 
klaagde, toen zo'n vrouw een paar dagen langer wegbleef! En niet alleen de 
arbeidersklasse beschrijft Engels, want met haar lijden is ook de bourgeoisie 
getekend, waarvan de schrijver zegt: 

"Nooit leek mij een klasse zo diep gedemoraliseerd, zo ongeneeslijk 
door eigenbaat bedorven, zo innerlijk aangetast en zo voor iedere vooruit~ 
gang onont!vat1kelijk geworden als de Engelse bourgeoisie ... " 

Maar wij wijzen er nog eens op: De betekenis van Engels' boek ligt daarin, 
dat hij zich door alle door hem waargenomen ellende niet liet overmeesteren, dat 
hij elk reactionair heimwee naar voor~kapitalistische toestanden afwees, en dat 
hij wist, dat de vertrapten van vandaag de machthebbers van morgen en de schep~ 
pers van een nieuwe maatschappij zouden zijn. 

Duidelijk grenst Engels zijn standpunt af zowel van de verheerlijkers van de 
voor~kapitalistische maatschappij als van de kleinburgerlijke hervormers, die 
droomden van kapitalisme zonder de nadelen daarvan; ook hierin is zijn boek een 
voorbode van het "Communistisch Manifest". 

Betekenis voor onze tijd 

Natuurlijk is het boek geen documentatie over het hedendaagse Engeland. Wie 
vandaag Londen, Manchester of Liverpool bezoekt, zal weinig van de door 
Engels beschreven situatie terugvinden. Kinderen van 8 jaar zal hij in de fabrieken 
niet aantreffen en hetzelfde geldt voor een aantal andere misstanden uit 1844. 

Vanzelf zal daarom de vraag rijzen, of "De toestand van de arbeidersklasse 
in Engeland" voor ons, t\vintigste~eeuwers, nog wel een andere betekenis heeft 
dan alleen als historisch document. 

Wij vinden het antwoord op deze vraag in het voorwoord, dat Engels in 1892 
bij de 2e druk schreef en dat in de Nederlandse vertaling mee is opgenomen. In 
dit voorwoord, geschreven op de drempel van de· overgang naar het imperialisme, 
wijst Engels erop, dat de grote industrie het stadium van de kleine diefstallen aan 
de arbeiders teboven gekomen is, dat de moderne miljonair zijn tijd niet meer 
verdoet met deze lniserabele manier om geld te verdienen en dat daarmee een 
aantal kleinere lnisstanden verdwenen zijn, zoals het trucksysteem en de onbe~ 
perkte arbeidsdag. Al deze concessies, aldus Engels, waren slechts middelen om 
de concentratie van het kapitaal in handen van weinigen te bespoedigen en de 
kleine kapitalisten, die zich geen concessies konden veroorloven, dood te drukken. 
En hij concludeert, dat juist het verdwijnen van een reeks kleine misstanden de 
hoofdaandacht meer en meer vestigt op wat de hoofdzaak is: het kapitalistische 
systeem zelf, de uitbuiting van loonarbeid, dat - zolang het bestaat - ellende 
voor de arbeidersklasse zal meebrengen. 

Daarmee is, menen wij, de actuele betekenis van dit boek naast de historische 
aangegeven. Toen Engels in 1845 zijn boek schreef, ging het hem niet om de 
beschrijving van het lijden der arbeidersklasse als ding op zichzelf, maar om het 
verband aan te tonen tussen dit lijden en het kapitalistische stelsel, en om aan te 
tonen, dat derhalve alleen de vernietiging van dit stelsel de arbeidersklasse kon 
bevrijden. In die zin heeft het boek niets van zijn actualiteit verloren. 
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Meer nog. Terwijl de ellende van het kapitalisme in 1892, toen het stelsel bij 
de overgang naar zijn ho09ste stadium stond, uiterlijk veel van zijnschrilstevormen 
verloren had, beleven wij thans de periode van de algemene crisis van het kapita~ 
listische stelsel. Door het ontstaan van een socialistisch wereldstelsel, door de 
crisis van het koloniale stelsel is de werkingssfeer van het kapitalisme aanzienlijk 
ingeperkt. Een vertwijfelde strijd om tot iedere prijs maximumwinsten te behalen 
kenmerkt het n09 kapitalistisch gebleven deel van de wereld. 

Jn 1892 was de tien~urige arbeidsdag in Engeland eengevestigde verworvenheid; 
thans is, alle wettelijke bepalingen ten spijt, de vrijwel onbeperkte arbeidsdag 
zowel in Engeland als bij ons in tal van bedrijfstakken in de practijk terugge~ 
keerd. Dezelfde toenemende actualiteit zien we bij wat Engels schreef over de 
woningtoestanden en over de vrouwenarbeid. Engels' bestrijding van de overbe~ 
volkingstheorie van Malthus wint al evenzeer aan actualiteit, nu deze dwaalleer 
vooral na 1945 zijn noodlottig werk begint te doen. Err wanneer we lezen, wat 
Engels schrijft over de totale verwaarlozing van het openbaar onderwijs en ,_ 
daarnaast ..- over de onderwijsactiviteit van de religieuze secten "met als enig 
doel de kinderen van geloofsgenoten in eigen schoot te houden", dan kunnen we 
ons 'Verbeelden, dat de schrijver het over 1957 in plaats van over 1844 heeft! 

Wij willen hiermee volstaan en hopen de betekenis van dit bijzondere boek, als 
middel tot verdieping van onze historische kennis, maar evenzeer als wapen in 
onze strijd van vandaag, enigszins duidelijk gemaakt te hebben. 

T. DE JONGE 

Partijdocument 

Allen aan de slag voor ,,de Waarheid". 
Aan alle lezers en vrienden van "De Waarheid". 
Aan alle democraten en Communisten. 
Medestrijders! 
Dank zij U heeft "De Waarheid" zich door een zeer moeilijke periode heen 

kunnen slaan. 
Zij die met verdachtmakingen, broodroof en straatstenen de communistenjacht 

dachten te kunnen ontketenen, hebben terzelfdertijd gepoogd onze krant financieel 
in de grond te boren. 

Het is aan Uw ongeëvenaarde offerbereidheid te danken, dat dit niet gelukt is. 
Met Uw gelden konden wij de plotseling opdoemende moeilijkheden bezweren, 
die ieder ander blad noodlottig zouden zijn geworden. "De Waarheid" b I e e f 
verschijnen. 

Maar de moeilijkheden zijn niet van de baan. 
De bedreiging van onze adverteerders met broodroof en zelfs met geweld en 

brandstichting is niet zonder gevolg gebleven. U kunt dat dagelijks in Uw blad 
constateren. U kunt ook begrijpen dat het wegvallen van al deze advertenties ons 
maandelijks t i e n d u i z e n d e n g u I d e n s kost, die op geen enkele andere 
wijze binnenkomen. 

Ondanks het feit dat de reactie bij haar oorlogsoffensief door de internationale 
krachten van vrede en socialisme resoluut is teruggeslagen, zet zij in ons land in 
blinde woede haar wurgpogingen tegen het enige blad van het werkende volk nog 
verder voort. 

Zij zal daarin niet slagen. 
Maar dat vereist dan ook, dat wij a 11 e maatregelen nemen om te voorkomen, 

dat onze krant in een noodtoestand geraakt. 
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Een van de maatregelen, waartoe wij ons daarom verplicht zien, is een tijdelijke 
inkrimping van onze krant. 

Zo zullen onze Amsterdamse lezers op maandag in plaats van twee edities 
(Nieuws en Sport en de avondkrant), evenals onze overige lezers, één nummer 
ontvangen. Dit avondblad zal zowel de sportberichten als het overige nieuws om
vatten en zal zes pagina's tellen. 

Onze zaterdagkrant zal. eveneens tijdelijk. van 8 op 6 pagina's worden terug
~ebracht. 

In het algemeen zal de omvang van de krant op de verschillende dagen zeer 
nauw samenhangen met de hoeveelheid advertenties, die zij zal omvatten. 

De hoeveelheid pagina's, waarmee de omvang van ,.De Waarheid" thans 
wordt verminderd, is ongeveer gelijk aan de hoeveelheid ruimte, die voorheen 
door advertenties werd ingenomen. De hoeveelheid nieuws en artikelen in ons 
blad blijft vrijwel gelijk in omvang. 

Onze lezers zullen begrijpen, dat het onder de huidige omstandigheden voor 
redactie en technisch bedrijf een niet te vervullen opdracht is, in de door het 
wegvallen der advertenties vrijgekomen ruimte goede nieuwsvoorziening en 
artikelen te plaatsen. Dat zou, tegenover verminderde inkomsten, extra financiële 
lasten betekenen. 

Het antwoord op de vraag, hoe lang en in welke mate deze maatregelen moeten 
gelden, zal in de eerste plaats door alle vrienden van ,.De Waarheid" moeten 
worden gegeven. 

Meer abonnees en meer advertenties betekenen een grotere krant. 
Hierdoor ligt thans meer dan ooit de toekomst van ons blad in handen van U, 

lezers en vrienden van .. De Waarheid", democraten, communisten. 
Uw strijdgeest en liefde voor de zaak van vrijheid, vrede en socialisme zullen 

beslissend zijn 'Voor de kracht, waarmee ons geliefde, in de oorlogsjaren met 
zoveel offers opgebouwde blad zijn stem zal kunnen laten horen. 

Het Partijbestuur van de CPN doet daarom een beroep op U allen om de 
volgende taken op U te nemen: 
* Het bijeenbrengen van f 200.000.- voor het donatiefonds van de CPN vóór 

1 juli a.s. 
* Het winnen van 2500 nieuwe abonnees voor .. De Waarheid" vóór 1 mei a.s. 
* Het opvoeren door de partijafdelingen van de wekelijkse colportage. 
* Het overtuigen van de afgevallen adverteerders, dat zij in ons blad moeten 

terugkeren, en het actief steunen van diegenen, die nu reeds in ons blad 
adverteren. 
En bovenal: Het gebruiken en propageren van ,.De Waarheid" overal waar de 

strijd wordt gevoerd voor vrede, vrijheid en voor de belangen van de arbeiders
klasse, want het is op de vredelievende en arbeidende mens, dat onze krant steunt 
en zal steunen. 

Makkers, wij zijn er van overtuigd, dat deze maatregelen slechts van korte duur 
zullen hoeven te zijn. 

En wanneer v e 1 e n de verdediging van .. De Waarheid" op zich nemen, slechts 
vanzeer korte duur. 

Steeds meer mensen, arbeiders en democraten uit alle groeperingen van de 
werkende bevolking, zullen in de weken en maanden die !Voor ons liggen naar 
.. De Waarheid" grijpen. Door ons aller inspanning zal onze krant een nieuwe 
en grote vooruitgang kunnen boeken en wij zullen in staat zijn haar uit te geven 
beter en groter dan ooit te voren. Allen aan de slag voor .. De Waarheid". 

Leve het dagblad van democratisch, vredelievend en werkend Nederland! 
Het Partijbestuur 

29 januari 1957. van de Communistische Partij van Nederland. 
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17e jaargang no. 4 april 1957 

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

NA HET AANPASSINGSOEBAT 
Men kan niet beweren, dat over de kern van de zaak - het voorstel 

van de regéring om de koopkracht der werkende bevolking ingrij
pend te verlagen - onder de niet-communistische partijen enig ver
schil van mening hèeft bestaan. 

De volgende bloempjes uit het Kamerdebat mogen dit aantonen: 
De heer Janssen (KVP): - Wat wij aan bestedingsbeperking aan

vaarden, doen wij voor zolang de offers voor de bestedingsbeperking 
noodzakelijk blijken te zijn. 

De heer Roemers (PvdA en NVV): -De noodzaak tot bestedings
beperking blijkt duidelijk uit het tekort op onze betalingsbalans 1956. 

De heer Hazenbosch (AR): -Ik geloof dat de noodzaak van beste
dingsbeperking als zodanig in ons volk wel een communis opinio (alge
meen aanvaarde opvatting) kan worden genoemd. 

De heer v. d. Wetering (CHU): - Het moet de verantwoordelijke' 
ministers vóór de verkiezingen reeds klaar en duidelijk zijn geworden, 
dat én overheid én volk boven hun stand leefden. 

De heer van Leeuwen (VVD): - De situatie is deze, dat in 1956 wel
vaart is uitgedeeld, die er niet bleek te zijn. 

De melodie zou eentonig zijn geweest, wanneer de heer v. d. Wete
ring zijn eigen partij en de overige regeringspartijen met de hierboven 
aangehaalde woorden niet in feite ervan had beschuldigd, dat zij zich 
aan grove volksmisleiding schuldig hebben gemaakt. Want volgens 
hem hebben zij - terwijl zij het volk tijdens de verkiezingen - 1956 
stijgende welvaart beloofden - toen reeds de plannen overwogen, die 
nu door de Kamer zijn goedgekeurd. 

Het lijkt ons bij een bespreking van dit debat overbodig toe, nog 
eens de argumenten te herhalen die wij bij de bespreking van het SER
advies in dit tijdschrift tegen de regeringsplannen hebben ingebracht. 
Wel is het tekenend, dat geen enkele spreker in de Tweede Kamer 
P. de Groot heeft durven tegenspreken, toen hij aantoonde dat van een 
"overbesteding" der werkende bevolking geen sprake is, dat de win
sten der ondernemers in 1956 hoger waren dan ooit, dat de werkelijke 
oorzaak van het tekort op de betalingsbalans gezocht moet worden in 
de hoge bewapeningsuitgaven. 

Aangezien men hier met een ontwikkeling te maken heeft, waarvan 
Nederland niet het monopolie heeft, behoeft het dan ook niet te ver-
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wonderen, dat alle landen van het NAVO-pact met hetzelfde vraagstuk 
hebben te maken. Evenmin is het dus verwonderlijk, dat plannen tot 
aanpassing in alle Westeuropese landen hetzij in uitvoering, hetzij in 
de maak zijn. Engeland is er reeds verleden jaar mee begonnen; België 
heeft - als uitzondering - een kleine bestedingsbeperking voor de 
ondernemers doorgevoerd. Frankrijk heeft maatregelen genomen tot 
.beperking van de invoer (tariefverhoging) op een ogenblik dat men 
bezig is het plechtige ceremonieel van afschaffing der tarieven voor 
de KSG-landen onderling uit te werken. West-Duitsland is eveneens 
met aanpassingsplannen bezig. Het pikante verschil is alleen, dat men 
er mee bezig is, omdat het betalings-averschot te hoog wordt, terwijl 
de aanpassing bij ons voor noodzakelijk wordt verklaard, wegens het 
ontbreken van zulk een overschot! 

In Amerika gaat de aanpassing voorlopig door zonder spectaculaire 
aanpassingsplannen, door de eenvoudige werking van de prijsstijgingen. 
En niemand minder dan de Amerikaanse minister van financiën, 
Humph1;ey, heeft uiteengezet, dat de kern-oorzaak van de sluipende en 
openlijke inflatie de hoge bewapenings-uitgaven zijn. Alleen in Neder
land zwijgt iedere verantwoordelijke leider - behalve de Communisten 
- over de werkelijke oorzaak van de financiële ontreddering van be
talingsbalans en rijksbegroting. 

Slechts voor een kort ogenblik mochten de leden van de PvdA de 
schone illusie koesteren, dat hun woordvoerders dit vraagstuk in de 
Kamer zouden aansnijden. Dat was, toen hun partijorgaan, Het Vrije 
Volk, in een voor zijn doel sensationeel commentaar constateerde, dat 
de departementen van oorlog en marine in de aanpassingsnota niet 
werden genoemd. Het blad verklaarde toen (op 27 febr. jl.) de medede
iing van de regering, dat hier niets te bezuinigen viel, moeilijk te kun
nen aanvaarden en verstoutte zich te zeggen: "Nederland heeft even· 
zeer als andere NAVO-landen het recht om zijn defensie-inspanning 
critisch te bekijken." Dat sloeg op Frankrijk en Engeland, die belang
rijke bedragen op hun oorlQgs-begroting wilden bezuinigen, maar 
daarvoor van Amerika geen toestemming konden krijgen. 

Met inspanning zullen vele leden van de PvdA, die goed in hun ge
heugen hadden geprent, dat dr. Drees - hun lijst-aanvoerder -nog 
midden 1956 een verlaging der oorlogs-uitgaven tot 1000 miljoen gul
den of met ruim 40% mogelijk en nodig achtte, - met spanning zullen 
zij uitgekeken hebben naar een motie in de Kamer. Er kwamen er vier, 
maar de PvdA-motie tot verlaging van de oorlogs-uitgaven bleef uit. 
Moet men aannemen, dat hier sprake is van meningsverschil op hoog 
niveau tussen redactie van het partijorgaan en partijleiding? Wij 
vrezen van niet. Eerder zal men er van uit moeten gaan, dat het be
wuste commentaar ingegeven was door de wens, zijn lezers gerust te 
stellen. Maar wat hebben die aan woorden, wanneer daden uitblijven? 

* 
Intussen kan niet gezegd worden, dat bij alle eensgezindheid over het 

doel, eensgezindheid over de uitvoering van de aanpassingspolitiek 
bestond. 

Laten wij beginnen met de vergiftigde pil, die de regering de boeren 
heeft toegedacht: een zeer gedeeltelijke tegemoetkoming aan de eisen 
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van het Landbouwschap, verbonden aan de voorwaarde, dat de Kamer 
instemt met versnelde "sanering" van het boerenbedrijf. Kortheids
halve constateren wij slechts, dat het hier gaat om een plan tot het 
weg-saneren van de meerderheid der boerenbedrijven, nl. die beneden 
een omvang van ca. 10 ha. land. Aan dit voorstel, waarvoor in het bij
zonder de PvdA-minister Mansholt de verantwoordelijkheid draagt, zit 
een kant die wij niet met stilzwijgen voorbij kunnen gaan. Voor de 
sociaaldemocratie is het sinds lang een vaststaand feit, dat de theorie 
van het Marxisme vooral op het punt van de door Marx voorspelde 
concentratie en centralisatie van het kapitaal heeft "gefaald". "Het 
noodlot, dat Marx de kleine industrie, de handeldrijvende midden
stand en het kleine boerenbedrijf in uitzicht heeft ,gesteld, heeft zich 
niet verwezenlijkt", aldus lezen wij in een door prof. Banning in 1950 
uitgegeven boekje (Hedendaagse Waardering van het Marxisme). "De 
centralisatie-wet van Marx is door de feiten weersproken"! 

Maar de ironie van het "noodlot" heeft ook gewild, dat de PvdA zich 
in haar "Weg naar Vrijheid" heeft uitgesproken voor een politiek van 
vernietiging van het kleinbedrijf, waarvan de tegenhanger natuurlij
kerwijze de centralisatie van het grote kapitaal is. En hetzelfde 
"noodlot" heeft het gewild, dat Mansholt het achteraf op zich heeft 
genomen, de juistheid van de theorie van Marx aan te tonen. Alleen 
heeft Marx nimmer gedroomd, dat sociaaldemocraten zich tot willige 
voltrekkers van het vonnis zouden opwerpen, dat het kapitaal over het 
kleinbedrijf heeft uitgesproken. 

De ironie heeft het verder zo gewild, dat de partij die mede de voor
naamste verantwoordelijkheid draagt voor het uitbroeden der aan
passingsplannen nl. de anti-revolutionairen, terwille van hun kiezers 
in verzet moesten komen tegen de plannen van Mansholt. Wij willen 
daarmee geenszins beweren, dat de AR-partij werkelijk belang stelt 
in de massa der kleine boeren. Zij stelt evenwel zeker belang in deze 
massa, voorzover zij haar aan zetels in de Kamer moet helpen. En zo 
beleefden wij dus het schouwspel, dat de regering, minister Zijlstra, 
de man van de Colijnpolitiek inbegrepen, het "onaanvaardbaar" moest 
uitspreken over een motie, die zich tegen de saneringsplannen richtte. 
Het spreekt vanzelf, dat de katholieken in dit geval het hogere belang 
van de ondernemers als richtsnoer namen en met de PvdA er voor 
zorgden, dat de regering haar vrijbrief voor de oorlog tegen de massa 
der kleine boeren kreeg. Het is evenwel niet aan te nemen, dat met 
dit droevige einde van de AR-motie de slag om en tegen de boeren is 
geeindigd. Het laat zich integendeel aanzien, dat het conflict feller zal 
oplaaien naarmate de regerings-plannen in de praktijk worden gebracht. 

Een nog belangrijker botsing deed zich tussen de katholieken en de 
PvdA voor. De slag was zo hevig, dat de Volkskrant aan het einde van 
het debat uitriep: "Het kabinet leeft nog!" Zoals men weet, ging het 
om de motie-J anssen, waarin de regering, met name de PvdA-ministers, 
gesommeerd werden afstand te doen van het plan, om een zekere ver
hoging van de belastingen op de inkomsten boven de 8000 gulden in 
te voeren. Bij de gedeeltelijke intrekking van de verlaging der Ven
nootschapsbelasting, in 1955 doorgevoerd, konden de ondernemers zich 
nog wel neerleggen. Immers, dit soort belastingen kan gemakkelijk in 
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de prijzen worden doorberekend. Bij de inkomstenbelasting evenwel is 
dat moeilijker. Vandaar dat de ondernemers midden in het Kamer
debat hun bom gooiden en het "onaanvaardbaar" uitspraken. 

Dit werd onmiddellijk in de motie-Janssen vertaald. De heer Hof
stra die op zijn beurt rekening moest houden met de diepe ontevre
denheid van zijn partij en het NVV over het aanpassingsprogram, 
bleek echter nog grotere schrik te hebben voor het vooruitzicht van 
een voortijdige beeindiging van zijn veelbelovende ministeriële loop
baan. Hij ontweek met zijn politieke vrienden in het kabinet de slag, 
verklaarde zich na een kleine wijziging van de motie, die niets aan de 
kern van de zaak veranderde, ermee eens, noemde haar zelfs overbodig 
en behoefde aldus uit de aanvaaDding van die motie der ondernemers 
"geen konsekwenties" te trekken, zoals dat in de parlementaire taal 
heet. 

De vraag is evenwel, of hiermee het conflict uit de wereld is. De on
dergrond immers ligt dieper. Natuurlijk ging het er de KVP in de 
eerste plaats om, de PvdA tot aanvaarding van het ondernemers-stand
punt te dwingen. Maar hier was ook een kwestie van principe in het 
geding. Het principe nl. dat de PvdA in de regering siechts dan op haar 
plaats is, indien zij bereid is de volle verantwoordelijkheid voor de 
reactionaire politiek van Romme te aanvaarden. Hetzelfde principe 
houdt in, dat Romroe zelf zich de vrijheid voorbehoudt met de maat-
regelen tegen de werkers sociale demagogie ten koste van de PvdA 
te bedrijven. Het schrikbeeld van een rechts kabinet is voor de leiders 
van de PvdA voldoende, om elke maatregel te sanctionneren die 
een rechts kabinet zou sieren. Terwijl de PvdA-leiders heel goed 
kunnen weten, dat het in dit land onmogelijk is een rechts kabinet 
staande houden, indien de georganiseerde kracht van de arbeiders 
daartegen in het geweer wordt gebracht. De knieval van de PvdA
leiders voor de ondernemers is dan ook een schoolvoorbeeld van het
geen Lenin "parlementair cretinisme" heeft ,genoemd, het aanbidden 
van de parlementaire krachtsverhoudingen en het geheel en al ver
waarlozen van de krachten der arbeidersklasse, die in werkelijkheid -
zij het vaak ook gebrekkig en zorgvuldig in de officiële redevoeringen 
verborgen - hun stempel op de politieke verhoudingen blijven druk
ken. 

In dezelfde categorie hoort de discussie tussen de ministers Hofstra 
en Zijlstra thuis. Dit was een eigenaardige zaak en een ongekend 
schouwspel zelfs voor onze Nederlandse parlementaire verhoudingen: 
twee ministers van één kabinet over de grondslagen van de politiek 
van dat kabinet twee met elkaar tegengestelde opvattingen te horen 
ver kondigen! 

Wat is die grondslag? Bezuiniging! Bezuiniging op de staats-uitga
ven ten koste van het volk en bezuiniging aan het volk opgelegd door 
prijs-opdrijving. 

Natuurlijk was het voor minister Hofstra heel moeilijk - toen in 
dit verband de naam Colijn was gevallen- stilzwijgend de beschul-
diging van mr. Oud en P. de Groot te aanvaarden dat hij hetzelfde 
doet als de crisis-regeringen van Colijn. Derhalve noemde hij de poli-
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tiek van Colijn dus een slechte politiek (zoals destijds ook de SDAP
leiders hadden gedaan). 

Maar de reactie is onverbiddelijk. Dus verklaarde zijn collega Zijl
stra, dat hetge~n de antirevolutionaire heer Hazenbosch over Colijn 
had gezegd, zijn instemming heeft. En de heer Hazenbosch had gezegd, 

. dat de politiek van Colijn juist was! Zover is het dus in dit noodkabi
net al gekomen, dat de ministers hun meningsverschillen openlijk in 
de Kamer te koop zetten. Waarbij dan bij de heer Zijlstra ongetwijfeld 
de bedoeling heeft voorgezeten, om Hofstra belachelijk te maken. Het 
was alsof hlj zei: Kijk nu eens, wat een ,goede leerling van Colijn hij is! 

Zijlstra es., de fermste voorstanders van prijsverhoging, hebben uit 
de situatie gehaald wat er uit te halen viel. Zo had de hèer Hofstra 
zich in een onbewaakt ogenblik laten ontvallen, dat de bezuinigings
politiek van Colijn verkeerd was, omdat de "moderne economische 
wetenschap" leert dat men in crisis-tijd juist niet op de uitgaven van 
de regering moet bezuinigen. Handig antwoordde de politieke vriend 
van min. Zijlstra, Hazenbosch: Dus moet je nû maar bezuinigen! En 
dat was precies waar de motie-J anssen op doelde. 

Overigens blijkt, dat de "moderne wetenschap" even ver is in de 
crisis-bestrijding als de wetenschap ten tijde van Colijn. Want - ter
wijl Hofstra volgens zijn zeggen bezuinigt, om de "overspannen con
junctuur" af te remmen, of duidelijker gezegd, om werkloosheid te 
scheppen,- gaat de Deense sociaaldemoCratische regering bezuinigen, 
omdat er werkloosheid is! Hier is zelfs geen gradueel verschil meer te 
bespeuren met de politiek van Colijn. 

*** 

Men tracht dus de bezuinigingspolitiek m~t gelegenheidspraatjes te 
verkopen: Hier moet bezuinigd wo11den, omdat er een tekort is 

op de betalingsbalans en in de Rijkskas. In Duitsland moet bezuinigd 
worden, omdat er een overschot op de betalingsbalans is. Hier bezui
nigt men om crisis te voorkomen, in Denemarken - omdat ze er reeds 
is. En als laatste ironische noot merken wij nog slechts op, dat, terwijl 
de heren Hofstra en Roemers de aanpassingspolitiek verdedigden met 
de opmerking, dat hieruit blijkt hoezeer de moderne wetenschap in 
staat is de conjunctuur in de hand te houden en crisis te voorkomen, 
minister Zijlstra, zelf professor in de economie, mededeelde niet te 
weten of de moderne economen wel in staat zullen zijn een crisis te 
voorkomen! 

Inmiddels is het ook duidelijk, dat de verlegenheidspraatjes van de 
PvdA-ministers- en afgevaardigden weinig indruk op hun volgelingen 
hebben gemaakt. Zij weten één ding zeker: de kosten van het leven&
onderhoud zullen met 6,8 procent stijgen. Maar volgens de heer Hazen
bosch kan het ook 8 procent en volgens de KAB zelfs ruim 9 pro
cent worden. Verder weten zij, dat de regering een absolute loonstnJ 
heeft aangekondigd, voor zichzelf reserveert zij echter het recht de 
stop te trekken uit het prijzenvat Geen wonder dat de klachten uit de 
kring der PvdA talloos zijn. Van de redenaties der leiders begrijpt men 
niets, maar men begrijpt wel, dat de leiders zich- zonder raadpleging 
der leden- verplicht hebben van looneisen af te zien. 

Zelden heeft een overweldigende meerderheid in de Kamer minder 
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de overtuiging van het volk weerspiegeld dan in dit aanpassings-debat. 
Ziedaar de werking van onze democratie. Maar deze tegenstelling 
tussen volk en volksvertegenwoordigers verklaart ook de haast, waar
mee men zich van de officiële goedkeuring der aanpassingspolitiek 
heeft verzekerd. Immers: over de debatten lag de schaduw van de ar
beidersklasse. 

Men heeft haast, omdat men in de kringen van regering, PvdA-be
stuur en NVV-leiding heel goed aanvoelt, hoe de stemming onder de 
arbeiders is. Een hele reeks kleinere acties en grotere (zoals bij de 
lassers van Wilton te Rotterdam) hebben hen er van kunnen overtui
gen, dat de strijdwil onder de arbeiders groeit. Zij zullen ook bemerkt 
hebben dat al deze acties zich kenmerkten door een vastberadenheid 
der betrokken arbeiders - en arbeidsters, die hen wel schrik moet 
inboezemen voor de toekomst. 

Recente bedrijfsverkiezingen zullen niet minder tot de haast der 
heren hebben bijgedragen, vooral omdat het hier gaat om overwinnin
gen van de EVC in de meest vooraanstaande metaalbedrijven. 

Omgekeerd echter zullen de arbeiders uit al deze tekenen moed en 
vertrouwen voor de toekomst kunnen putten. 

Als het dan al waar is, dat het gevecht in de regering om de uitvoe
ring van de aanpassingspolitiek nog niet is geëindigd- evenzeer is het 
waar dat de arbeidersklasse zich niet bij de besluiten van de Kamer 
heeft neergelegd. Dit zal in de nabije toekomst blijken. Het zal duide
lijker blijken, naarmate de Communisten en alle vooruitstrevende 
arbeiders in de bedrijven er in slagen de eenheid te versterken en hun 
collega's van de kracht te overtuigen, waarover de arbeidersklasse in 
deze tijd beschikt. 

F. BARUCH. 
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In de Europese winkel van Sinkei 

JN het Romeinse Capitool we~d op 25 maart het verdrag voor een Ge-
meenschappelijke Marktvan Westeuropese landen ondertekend door 

de ministers van buitenlandse zaken van West-Duitsland, FraÏlkrijk, 
Italië, België, Nederland en Luxemburg. 

Dat betekent dat we de beslissende fase ingaan: de parlementaire be-
handelingen die het verdrag moeten bekrachtigen. In Duitsland zal men 
daarmee wel haast maken, vanwege de verkiezingen in ·september a.s., 
en in Frankrijk ook, om Adenauer bij diezel:lide verkiezingen een steun-

. tje te geven tegen zijn tegenstander, de partijgenoot van Frankrijks 
premier, Ollenhauer. 

In Nederland, waar de .golven van het verzet het hoogst gaan, zal 
ratificatie waarschijnlijk iets meer tijd vergen. Luns zal op zijn beurt 
wel de Franse en Duitse beslissingen als springplank willen gebruiken, 
vooral als hij terugdenkt aan de historische flater die hij en zijn col
lega Beyen hebben geslagen bij het doordrijven van de EDG. 

Intussen worden de voorbereidingen voor de plechtige opening van 
onze nieuwe Europese winkel van Sinkei reeds getroffen en de re-
clame heeft er ons volledig van overtuigd dat er, geheel in de geest 
van dat fameuze vaderlandse lied, van alles te koop zal zijn: hoeden 
(uit Beieren) en petten (van Van Heek) en damesbaretten (uit Italië). 

Maar dat niet alleen. De heer Drees heeft maar liefst half Nieuw-Gui
nea aan de winkel voorraad toegevoegd, de Fransen hun, naar men 
zegt ondrinkbare, Afrikaanse koffie en Adenauer staat gereed voor 
de levering van zijn vermaarde ,grenadiersuitrustingen, compleet met 
vleselijke inhoud. De winkel kan zo beginnen. De enige vraag is nog 
slechts: Wie gaat er over de kas? 

Wij willen, al zijn de officiële documenten op dit ogenblik nog niet 
bekend, in dit artikel toch trachten het antwoord op die vraag te be
naderen. 

Het plan 

Laat ons eerst eens bekijken hoe die Europese Markt er volgens zijn 
padvinders uit zou moeten gaan zien. 

Het doel is om in een tijdsverloop van 12 à 17 jaar, onderverdeeld in 
een drietal fases, de douanetarieven tussen de verdragsluitende landen 
af te breken en de invoerbeperkingen te beëindigen. 

In deze zelfde tijd wordt er rondom de zes landen en hun belang
rijkste koloniën één unüorme tariefmuur 1gebouwd, het zogenaamde 
buitentarief, dat geldt voor de invoer uit andere landen dan de zes. 

De regeringen verplichten zich bovendien hun speciale, "protectio
nistische" steun aan zwakke punten in de nationale economie te ver
minderen en uiteindelijk te beëindigen. Ook de belastingen en sociale 
voorzieningen in de zes landen zouden vergelijkbaar moeten worden. 
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Er komen fondsen, zowel voor bijstand aan die broeders . die de 
hardste klappen van dit stuk "vooruitgang" ondervinden, als voor in· 
vesteringen in de koloniën der deelnemende landen. 

En boven dit geheel komt dan een Europese commissie, onderge
schikt aan een raad van ministers, die weer te maken krijgt met een 
der onvermijdelijke parlementen van het Straatsburgse soort. 

Op de hierboven geschetste algemene maatregelen geldt een zee van 
uitzonderingen, en het is vooral hierover dat de onderhandelaars keer 
op keer zijn gestruikeld. 

De mel;!St in 't oog lopende uitzonderingen zijn de landbouw, waarvoor 
de gehele regeling vrijwel niet geldt, en het vervoer, dat er eveneens 
buitengesloten blijft. Deze beide zijn natuurlijk belangrijker dan de 
doperwtjes in blik, waarover ook moeilijkheden waren: zijn ze agra
rische of industriële voortbrengselen? Als we echter dit voorbeeld 
noemen naast de beide andere, dan is het alleen maar om een beeld te 
geven van het vlak, waarover zich de problematiek uitstrekt. 

En dan spreken wij hier nog niet eens over de aan de Gemeenschap
pelijke markt gekoppelde Euratoom, die het onderwerp voor een vol
gend artikel moet uitmaken. 

Het hemmetje van prof. Verrijn Stuart 

Misschien mogen wij, om te laten zien wat men met deze regeling 
bereiken wil en op wat voor wijze dat ,gezegd wordt, een ogenblik 

het woord geven aan het hoofd van de Nederlandse studiegroep, 
prof. Verrijn Stuart, die op de Transitodag van het Verbond van 
de Nederlandse Groothandel het volgende zei (aangehaald uit Eco
nomische Voorlichting van 11 januari 1957): "Het stichten van een 
,gemeenschappelij\ke Westeuropese markt, op welke in beginsel en 
onder zekere regelingen een vrij verkeer van goederen, diensten, peT· 
sonen en kapitaal mogelijk zal zijn is, - mits zulks volgens de juiste 
methode geschiedt - daarom zo aantrekkelijk, omdat hierdoor een 
veel rationelere aanwending van alle beschikbare produktiekrachten 
mogelijk zal zijn, dan zich in een versnipperd en door velerlei protec
tie verwrongen Europa laat bereiken. Bovendien is de aanwezigheid 
van een grote, vrij toegankelijke markt, welker consumentental niet 
veel verschilt van dat in de Verenigde Staten, van eminent belang 
voor de industriële ontwikkeling, die planning op lange termijn en 
diepte-investeringen vereist." 

Dat is dus het werkelijke doel: Vrij goederen- en kapitaalver~èr, 
waardoor rationalisatie van de produktie bereikt wordt, die op een 
groter afzetgebied kan worden gericht en daarvoor ook gepland. 

Kleedt men dan ook de zoal niet fraaie, dan toch in elk 'geval lange 
zinnen van prof. Verrijn Stuart uit en houdt men de hemmetjes tegen 
het licht, dan begrijpt men alles nog beter. 

Een rationeler aanwending van produktiekrachten wil zeggen dat 
de grotere, sterkere, modernere industrieën de beste kansen zullen krij
gen. Hoe? Natuurlijk ten koste van de kleinere en zwakkere. Er is 
al lang niemand meer te vinden in het Europese kamp, die ontkent 
dat de Gemeenschappelijke Markt het "weg-saneren" van een ·groot 
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aantal kleine en middelgrote bedrijven ten gevolge zal hebben. Een 
blad van grote Franse industriëlen zei het misschien nog het open
lijkst aldus: "Frankrijk zal niet lang in de Gemeenschappelijke Markt 
een last aan ondernemingen met zich meezeulen, die slecht zijn inge
steld op de technische vooruitgang". En elders, nog duidelijker: "Dat 
betekent dat het faillissement, als essentieel element in de gezondma
king v::m een economisch systeem van vrije onderneming, zijn rol zal 
hervinden". 

Heus, die "rationalisatie" van het bedrijfsleven is werkelijk niets 
anders dan een versterking van de positie der monopolies. 

Immers, daarop alleen duidt toch ook het likkebaarden van de heer 
Verrijn Stuart naar die "grote, vrij toegankelijke markt"? Het bijzon
dere van die markt is namelijk dat daar geen pas ontdekte mensen
stammen wonen, dat ze geen maagdelijk gebied is, maar dat er op dit 
moment reeds alles te koop is wat het menselijk vernuft heeft uitge
prakkizeerd. Diegenen die deze markt dus stormenderhand willen ver
overen, zullen dat moeten doen ten koste van anderen. En vaak waar
schijnlijk ten koste van gevestigde, nationale industrieën. Zoals de Ver
eniging van Metaal- Industrieën dezer dagen schreef aan de Regering: 
"Wij zijn tot de conclusie gekomen, dat de Gemeenschappelijke markt 
aan de Nederlandse metaalindustrie geen additionele afzetmogelijk
heden van noemenswaardige betekenis zal bieden": Maar wel, kan men 
verder uit de brief begrijpen, sterkere concurrenten op het afzetge
bied dat de Nederlandse metaalindustrie nu heeft. Vandaar dat men 
de indruk krijgt dat de briefschrijvers eerder achteruitgang dan voor
uitgang vrezen voor hun zaken, als het plan werkelijkheid wordt. 

Circuleren onder Herr Abs 

En wat zal de, door prof. Verrijn Stuart zo feestelijk begroete vrije 
kapitaalcirculatie ten gevolge hebben? Ons dunkt dat ook dit wel 

duidelijk is. Het kapitaal zal daarheen stromen waar de verdiensten 
het grootst zijn. Op dit ogenblik is dat het geval in West-Duitsland, 
met zijn zich snel ontwikkelende grote industrie (oorlogsindustrie), 
die het voordeel heeft van haar centrale ligging, haar prachtige ver
voersmogelijkheden, haar zo nabijgelegen energiebronnen en haar 
prettige belastingvoorwaarden. 

Liberalisering van de kapitaalcirculatie zal in de eerste plaats bete
kenen dat de macht van het Westduitse kapitaal nog verder zal groei
en. 

Het is wel om die reden dat Hitiers bekende bankier Abs, die weer een 
groot man is in het Duitse geldwezen, het aardige idee heeft geopperd 
om na de totstandkoming van het verdrag 1 à 2 miljoen huizen te bou
wen voor de Fransen en Italianen, die in het kader van de vrije circu
latie van mensen naar West-Duitsland zullen trekken - of er heen 
worden ges tuur d, zoals ook hier te lande voor de oorlog met werk
lozen gebeurde. Herr Abs, die zich onder Hitier onledig hield met het 
verrekenen van de lonen der buitenlandse slavenarbeiders, ziet die 
goede tijd van weleer blijkbaar reeds wederkeren .... 
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Deze enkele aanduidingen mogen dan genoeg zijn om te weten wat de 
practische uitwerking van de Gemeenschappelijke Markt bedoeld is te 
zijn, zowel in de woorden harer professorale promotors als in die harer 
practische profiteurs. Het gaat erom, de grote monopolies in de ge
legenheid te stellen hun jachtterrein uit te breiden, ten koste van de 
kleinere kapitalisten, en, zoals we nog zullen zien, ten koste van de 
arbeiders. 

Zo heeft men zich de zaken gedacht en als wij dat zo in algemene 
lijnen aangeven, rijst er meteen een vraag: Is de Europese markt prac
tisch door te voeren, ja of neen? 

Fantasie of realiteit?" 

Over deze vraag is een bijzonder belangwekkende polemiek ontstaan 
in het Sowjet-tijdschrift "Nieuwe Tijden". In nr. 5 van de jaargang 

1957 schrijft een medewerker, N. Molchanow, onder de titel "gepraat 
over een gemeenschappelijke markt" een stuk, waarin hij het project 
als onuitvoerbaar kenschetst. "Het is een warwinkel van tegenstrij
digheden, economische onzinnigheden, ijdele verwachtingen en fan
tasie", zo luidt zijn conclusie. Hij leidt deze af uit het feit dat de deel
nemende landen "onverzoenlijke rivalen zijn als exporteurs van 
industriële en - in zekere zin - agrarische produkten op de wereld
markt". Hoge tariefmuren, kwantitatieve beperkingen, exportsubsi-
dies etc. zijn in al deze landen een "natuurlijke bescherming" gewor
den tegen de economische expansie der buren. De schrijver herinnert 
in dit verband aan vroegere pogingen tot stichting van zulk een Euro
pese markt, die eveneens doodgeboren kinderen waren. Het drukke 
gepraat erover beschouwt hij als een poging om de aandacht af te lei
den van de imperialistische fiasco's der laatste tijd, met name dat in 
Egypte. Voor de Amerikanen betekent het z.i. in de eerste plaats een 
consolidatie van het Westeuropese militaire blok. 

In Molchanows beschouwing is echter een inkonsekwentie binnen
:geslopen, waar hij overheen loopt. Hij ziet namelijk wel terdege, dat 
er zeer sterke krachten zijn die direct voordeel hebben van het plan. 
Met name noemt hij de Amerikanen, van wie de Parijse "Combat" 
heeft gezegd: "Voor het kleine Europa van de Zes zou het erom gaan 
de vrije import van Amerikaanse goederen toe te staan." 

In Frankrijk noemt Molchanow als de promotors van het plan de 
invloedrijke ijzer- en staalbaronnen die, mede door het bestaan van de 
KSG, van de "liberalisatie" niets te vrezen hebben. En wat West-Duits
land betreft, dat kan met zijn vooral in verhouding tot Frankrijk lage 
lonen en slechtere sociale voorzieningen, naast zijn moderne, sterke 
industrie slechts voordelen hebben van de Gemeenschappelijke Markt. 

Telt men dit alles echter bij elkaar, dan heeft men nog wel iets meer 
dan "wishful thinking", ofwel "de wens die de vader is van de ge
dachte", waarover de schrijver spreekt. Want de genoemde belangen
groeperingen zijn de machtigste in West-Europa, die hun invloeden 
hebben in a 11 e Westeuropese regeringen en parlementen. 

Op deze tegenstrijdigheid wordt Molchanow dan ook in nr. 8 van 
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"Nieuwe Tijden" aangevallen door een aantal inzenders. Twee hunner 
wijzen erop dat wat Molchanow fantasie noemt, in werkelijkheid een 
feitelijk bestaand streven van de monopolies is, het resultaat van de 
economische en politieke krachten van het moderne kapitalisme. Zij 
leggen er bovendien de nadruk op dat Amerika niet alleen om de 
bovengenoemde redenen belang heeft bij het plan, maar ook en vooral 
omdat het zeU reusachtige bedragen in Europa heeft geïnvesteerd. De 
betrokken ondernemingen hebben vrijwel zonder uitzondering een 
grote concurrentiekracht op de wereldmarkt. 

Een derde inzender bestrijdt Molchanow nog op andere gronden. Hij 
wijst erop dat de Beneluxhandel 9 jaar na het ontstaan der douane
unie zowel naar binnen als naar buiten sterker is toegenomen dan de 
wereldhandel in het algemeen, en dat ook onder de Kolen- en Staal 
Gemeenschap de produktie verhoudingsgewijs snel is gestegen, vooral 
in West-Duitsland en Nederland. 

Ook deze schrijver onderstreept dat "de sterksten zullen overleven", 
maar hij meent toch dat de kans dat een Gemeenschappelijke Markt 
tot stand zal komen, ook gezien de politieke krachten ·'die er achter 
zitten, niet moet worden onderschat. 

Deze inzender wil trouwens ook niet zonder meer aanvaarden, dat 
de Westduitsers hun hegemonie over de gehele markt zouden uitstrek
ken. Hij schrijft dat a 11 e monopolies, in meerdere of mindere mate, 
van de maatregelen zullen profiteren. Natuurlijk ten koste van de 
zwakke broeders. 

In het al'gemeen lijkt het ons, dat deze laatste inzenders het bij het 
rechte eind hebben. Molchanow onderschat ons inziens niet alleen de 
kracht van het streven der grote monopolies, hij overschat ook de 
nationale eenheid van de bourgeoisie in de verschillende landen. Juist 
het feit bijvoorbeeld dat de grote Nederlandse bourgeoisie voor een be
langrijk deel sterk geïnteressee:vd is in de Duitse oorlogsindustrie 
maakt het begrijpelijk, dat ondanks een stroom van bezwaren uit alle 
kringen van de bevolking, de regering toch zo vlot aan de totstand
koming van het Europese Marktverdrag heeft meegewerkt. De grote 
trusts zijn internationale en vaderlandloze lichamen, die de belangen 
van bepaalde landen graag veronachtzamen, als het erom gaat, hun 
ei g e n belangen te dienen. 

Of daarmee de Europese markt werkelijk een feit zal worden is 
echter toch nog weer een andere zaak, en op dat punt zijn we geneigd 
de zaak onder een ander licht te zien dan Molchanows opponenten. 

Ook de EDG is, hoewel het plan zeer reëel was, op het allerlaatste 
moment getorpedeerd doo:vdat het verzet in Frankrijk zeer grote vor
men had aangenomen. De tegenkrachten tegen de Europese Markt 
zijn waar lijk niet onaanzienlijk, en het is dan ook van de grootste bete
kenis hoe deze oppositie zich, waarschijnlijk mede onder invloed van 
Engeland, zal ontwikkelen. Waarbij het weer van zeer groot belang is, 
in hoeverre ook onder de arbeidersklasse de strijd tegen deze Europa
plannen concrete vormen zal aannemen. 
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Bismarckiaans 

Zoals gezegd zijn de hoofdkrachten in het streven naar een Europese 
Markt ongetwijfeld de Amerikaanse en Westduitse kapitaalmach

ten. 
Hun doeleinden zijn daarbij economisch zowel als politiek. 
Het politieke doel is, de "eenwording van Europa" te bereiken die 

destijds via de EDG tot stand had moeten komen, en die bij die gele
genheid zo tragisch is mislukt. 

De Fransman Le Bail heeft deze politieke reden wel heel erg duidelijk 
aangegeven in de Franse Nationale Vergadering, toen hij uitriep: "De 
zaken hadden in Suez en Hongarije heel anders kunnen lopen, indien 
"Europa" tot stand was gebracht". Dezelfde afgevaardigde haalde het 
voorbeeld aan van de Duitse Zollverein uit de vorige eeuw. Dat was 
aanvankelijk een zaak van filosofen en studenten zei hij, en er was een 
Bismarck nodig om er het definitieve stempel op te zetten. 

Adenauer zelf trouwens heeft herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat 
de "Eenheidsmarkt" niet het laatste woord zal zijn. Nog in zijn nieuw
jaarsrede noánde hij voor de radio de Europese integratie "het eind
doel" van zijn politiek. En in een rede te Brussel, in september van het 
vorige jaar, wekte hij zijn (katholieke) toehoorders op om tegenover 
het "atheïstische" deel van de wereld de Westeuropese Christenheid 
aaneen te sluiten. Een thema, dat op zijn beurt de Paus behandelde 
in zijn Kerstrede van dit jaar. 

Zo denken trouwens ook de Amerikanen er over. 
Op 15 januari van dit jaar gaf JohnFoster Dulles' State Department 

een verklaring uit over de Gemeenschappelijke Markt, die er bepaald 
niet om loog. Amerika beloofde daarin zijn konsekwente steun aan 
"stappen die de p o 1 i ti e k e en economische kracht alsmede de on
derlinge samenhang van West-Europa kunnen bevorderen binnen een 
zich ontwikkelende Atlantische Gemeenschap." 

In dit verband past nog een andere opmerking over het doel van de 
Gemeenschappelijke Markt. 

Een derde macht? 

V an allerlei zijden heeft men namelijk gesuggereerd, dat wat hier 
tot stand wordt gebracht, zou zijn een "derde macht", tussen Ame

rika en het socialistische deel der wereld in. 
Maar vooralsnog lijkt het daar niet erg op. 
Alle deelnemers aan het marktplan zijn leden van het door Amerika 

geleide Atlantische Pact, evenals zij het zijn van een der belangrijkste 
militaire onderdelen daarvan, de Westeuropese Unie. Elk der landen 
zit door tal van verdragen - waaronder die over de levering van 
atoominstallaties en uranium - vast aan Amerika en elk ervan is een 
ruim investeringsgebied geworden voor Amerikaanse ondernemingen. 
Vooral in West-Duitsland zijn schatten aan dollars geïnvesteerd. 

Bovendien bestaan er in elk der zes naties belangrijke Amerikaanse 
bases - misschien op Luxemburg na, dat echter bepaald niet de dienst 
uitmaakt. 

Te menen dat deze zes Amerikaanse satellieten eensklaps een los 
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van Amerika staande macht zouden gaan vorm·en, is een waandenk
. beeld. En het speculeren op dit denkbeeld is zuiver bedrog. 

Een andere zaak is, of binnen deze landen niet krachten aanwezig 
zijn die er allang genoeg van hebben, aan de Amerikaanse leiband te 
lopen. Dat is zelfs zeer waarschijnlijk. Het is waarschijnlijk dat als 
Adenauer alleen maar p ra at over een derde macht, anderen dat doel 
ook werkelijk voor ogen hebben. Evenals het waarschijnlijk is dat 
Engeland, dat op een niet al te geestdriftige wijze meewerkt aan het 
plan en er met zijn "vrijhandelszone" tussen blijft zitten, daarmee zijn 
eigen imperialistische belangen voor ogen houdt, die vaak tegenge
steld zijn aan de Amerikaanse. 

Er lopen hier zoveel stromingen en belangen dooreen, dat het onmo
gelijk is te zeggen: het is alleen maar dit of alleen maar dat. 

Maar zeker is wel dat zolang het uitgerekend Adenauer is, deze 
trouwe vriend der Amerikanen, die het idee van de "derde macht" te 
berde brengt, men zich over dit "zelfstandigheidsstreven" geen illusies 
behoeft te maken. 

Voorlopig is het enige doel nog het op h effen van machten, na
melijk die der zwakkere naties en ka pi taalgroepen, en niet het st i c h
t en van zelfstandige machten. Voorlopig gaat het er alleen om, de 
Europese landen tot vrij jachtterrein te maken voor de grote trusts, 
vooral die van Amerika en Duitsland. 

Dat de Amerikanen aan deze gemeenschappelijke markt een lekker 
hapje denken te hebben ligt voor de hand. Hierboven noemden wij 
reeds het feit, dat zij de bezitters zijn van een deel der meest tot con
currentie in staat geachte industrie van het vasteland. Maar in de 
hierboven genoemde verklaring van Dulles .geven zij zelf nog meer 
redenen op. Zij verwachten "liberalisering van de invoer van goederen 
uit de dollar-sfeer, en publiekrechtelijke alsmede privaatrechtelijke 
maatregelen met betrekking tot de internationale handel". En dan niet 
te vergeten: "De Europese markt voor agrarische exportproducten 
van de Verenigde Staten is belangrijk". De heren overzee zien dus 
reeds ruime kansen verschijnen voor flinke nieuwe winsten uit hun 
Europese satellieten. 

E ""? n WIJ. 

De laatste en beslissende vraag binnen het kader van dit artikel 
moet voor ons zijn, welke gevolgen de instelling van een Europese 

Markt zal hebben voor Nederland. 
Een Duitse geleerde, prof. Niehaus, van wie een rede ovcer dit onder

werp werd opgenomen in het Landbouwkundig Tijdschrift van januari 
jl., heeft het vrij openhartig gezegd: 

"Een land als Nederland ... moet ... een sterkere industriële con
currentie ... verdragen, zonder een verdere, daaraan beantwoordende 
compensatie in zijn agrarische buitenlandse handel te verkrijgen". 

Hier zijn precies de twee punten genoemd waar het voor Nederland 
om gaat: de industrie zal op belangrijke punten nadelen ondervinden, 
en de landbouw op zijn minst geen voordelen. 

157 



~I 

' 

! 

Wat de landbouw, deze zeer belangrijke kant van onze nationale 
economie betreft, het volgende: . 

Voor zover de regelingen tot nu toe bekend zijn, zal zij daar vrijwel 
geheel buiten vallen. Alles wijst erop dat geen land bereid is zijn pro
tectiemuren, en dus de steun van de boeren aan de diverse regeringen, 
te laten vallen. 

De ·exportproblemen voor de Nederlandse boer, die de laatste jaren 
al de vorm van crisisverschijnselen hebben aangenomen, zullen dus 
volledig blijven bestaan. Maar terzel:tdertijd krijgt hij van doen met 
een aantal extra moeilijkheden. 

De overeenkomst houdt bijvoorbeeld in, dat Nederland zich ver
plicht tot het afnemen van bepaalde contingenten Frans graan b o ven 
de wereldmarktprijs, hetgeen o.m. een verhoging van de kosten van 
het veevoer ten gevolge zal hebben. 

Terz.elfdertijd bestaat de kans, dat door verhoging van de zoge
naamde buitentarieven ook andere voor de landbouw geïmporteerde 
.goederen, zoals kunstmest, in prijs zullen stijgen. 

In het algemeen is er dus een stijging van de kostprijzen van de boer 
te verwachten, waar geen stijgende afzet tegenover staat. Het lijkt 
niet onmogelijk dat we hier ook het antwoord hebben op de vraag, 
waarom de heer Mansholt zo plotseling met zijn sanering van het 
kleine boerenbedrijf op de proppen komt. Hij verwacht waarschijnlijk 
van de Europese Markt een grote slachting onder de kleine landbou
wers en wil liever leiding .geven aan het proces, dan erdoor geleid wor
den. 

Wat het v e r v o e r betreft, (en het binnen-Europese vrachtvervoer 
speelt een belangrijke rol in onze economie) zal er van "inte.gratie" 
geen sprake zijn. Deze van Nederlandse zijde gestelde eis is "integraal" 
afgewezen. West-Duitsland blijft zelfs zijn eenzijdige negatie van de 
Acte van Mannheim, die de vrije Rijnvaart regelde, handhaven, alle 
Europese broederschappen ten spijt. Tegen de Nederlandse rijnaken 
blijkt de alomvattende liefde dezer dagen werkelijk nog niet bestand 
te zijn. 

Luns op de bres 

En dan tenslotte de industrie. 
In het algemeen ziet het er op dat punt niet gunstig uit. 

Er is, schijnt het, slechts een betrekkelijk klein gedeelte onzer indu
strie dat tot een volledige concurrentie op de Westeuropese Markt in 
staat zal zijn. 

Dat verklaart ook wel het feit, dat slechts 38 pct. onzer uitvoer op 
de KSG-landen gericht is en de rest naar elders. 

Van die 38 pct. bestaat dan nog weer ruim een derde deel uit voe
dingsmiddelen. 

De Nederlandse positie op de wereldmarkt wordt voor een groot 
deel gehandhaafd door lage produktiekosten, waarbij de zeer lage 
invoertarieven voor grondstaHen een gewichtige rol spelen. 

Worden deze tarieven nu opgetrokken tot een algemeen gemiddelde, 
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dan moet dit ernstige gevolgen hebben voor de kostprijs. In het "Fi
nanciële Dagblad" van 13 maart deelt F. K. Hijmans mede, dat de 
Nederlandse delegatie (onder mr. Luns) van de 1200 tariefsverhogin
gen er 1100 (!) zonder me~r heeft aanvaard en slechts over een zeer 
klein deel werkelijk onderhandeld heeft. Alleen voor ruwe katoen zou 
daarbij een verlaging zijn bereikt, terwijl er nog een klein aantal be
langrijke grondstoffen is waarvoor het oude tarief voorlopig toegepast 
blijft. Wat de verhogingen betreft .geeft Hijmans het volgende lijstje 
van voorbeelden, dat bepaald niet mals is: 

Cellulose van 3 tot 28%. 
Teerkleurstoffen van 0 tot 20%. 
Jutezakken van. 6 tot 20%%. 
Zink van 0 tot 614% 
Hout van 0 tot 6lh% 
Kurk van 0 tot 3% 

Alles hij elkaar een flinke hap zoals men ziet, waardoor het gevaar 
bestaat dat de handel volkomen ontwricht wordt en bestaande banden 
worden doorgesneden, terwijl daar geen nieuwe voor in de plaats 
komen. 

Geen wonder dat het bez.waren geregend heeft: Van de industrie, 
van de Amsterdamse en Rotterdamse Kamers van Koophandel, van 
een groep personen uit het bedrijfsleven waaronder drie ministers, 
een oud-Unileverdirecteur en een textielbaron, van het Centraal Or
gaan voor de economische betrekkingen met het buitenland, van de 
SER, van de Metaalindustrie enzovoorts. Om dan van de landbouw nog 
maar niet te spreken. 

Het gezelschap der waarschuwenden is werkelijk zo rijk gescha
keerd, dat men. voor de gevolgen van de Europese Markt het ergste 
moet vrezen, zelfs al zou men alleen maar die stemmen horen en niet 
de cijfers zien. 

Dat de heer Drees uiteindelijk de· zaak toch goedgekeurd heeft is 
waarschijnlijk mede, doordat hij Nieuw-Guinea heeft mogen inbrengen 
in het koloniale steunfonds, waardoor de erkenning van de Neder
landse heerschappij over dat eiland door de Klein-Europeanen een 
verdragsgewijs vastgesteld feit is geworden. Een groot staatsmans
succes dus, waarvoor we allemaal maar een offertje moeten brengen. 

Dat Drees Nederland door deelneming aan dit koloniale fonds ter
loops nog mede-verantwoordelijk heeft gemaakt voor de roemruchte 
politiek van de Fransen in Afrika willen we hierbij slechts even 
noemen. 

Uit onze portemonnee 

D.e lezer die van al het bovengenoemde kennis heeft genomen, zal 
inmiddels zelf wel zijn eindconclusies hebben getrokken. 

De Europese Markt zal voor ons land economische zowel als poli
tieke gevolgen hebben - en geen van heide erg goede. 

De economische gevolgen zullen zijn: verhoogde prijzen en ver
sterkte uitbuiting van de arbe;:iders door diegenen, die zich op de markt 
zullen trachten te handhaven. Wat de ondernemers elders meer zullen 
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moeten betalen, zullen zij krachtens de aard van het kapitalisme 
trachten te verhalen op de arbeiders. In zijn hierboven aangehaalde 
rede heeft prof. Verrijn het eerste- de verhoging der prijzen- trou
wens reeds toegegeven. "Het prijspeil zal ... stijgen, echter ... ver
m o e d eI ij k niet meer dan enkele (!) procenten", zei hij. 

Die kunnen er nog wel bij in onze huidige bestedingsbeperking, zal 
men gedacht hebben. 

Terzelfdertijd houdt het plan de liquidering van vele kleine onder
nemingen in, en daarmee de groei van de werkloosheid. 

Het plan "zal in sommige landen zware offers vragen" meende de 
Duitse bankdirecteur Abs. Van wie anders zouden die offers gevraagd 
worden dan van de arbeiders en de middenstanders? Wat de boeren 
betreft, daar spraken we reeds over. 

De winkel van Heinkei 

Maar belangrijker nog dan dit alles is de andere konsekwentie van 
het plan. Het leidt namelijk onvermijdelijk tot de po 1 i tie k e 

heerschappij van de sterkste, in dit geval dus van het sterk fascistische 
West-Duitsland. Een Britse krant heeft al geschreven dat wat Wilhelm 
en Hitier met twee wereldoorlogen niet gelukt is, hun opvolgers nu 
in de schoot dreigt te vallen middels de Gemeenschappelijke Markt. 

In politieke zin is het plan de wegbereider voor de Westduitse fas
cisten, via het mooie woord integratie. De eerder ;genoemde Niehaus 
heeft het duidelijk genoeg gezegd: 

"Voortreffelijke kenners van de theorie en praktijk der buiten
landse handel twijfelen er sterk aan, of het bij de grote handelspoli
tieke verschillen der aparte staten tot een gemeenschappelijk optreden 
kan komen, als niet tegelijkertijd de p o 1 i ti e k e vereniging der lan
den plaatsvindt". Een politieke vereniging, natuurlijk, onder de poli
tieke vrienden van Herr Abs, die daartoe zowel over de animo als 
over de benodigde vijfde kolonnes in de buurlanden beschikken. 

Zodat de winkel van Sinkei in werkelijkheid de winkel van Heinkei 
,gaat worden. 

En waarom ook eigenlijk niet, als de zoon van Herr Doktor Konrad 
Adenauer directeur is van deze fabrieken van Hitiers fatale bommen
werpers, en nu weer druk doende is ze op het oude en winstgevende 
soldatenwerk om te schakelen? 

Als alle mooie woorden vervlogen zijn dan blijft de Europese Markt 
voor ons staan als een bedreiging van onze existentie en als een werk
tuig van de Duitse militaristen. 

Redenen genoeg, om ons er met kracht tegen te verzetten. 

MARCUS BAKKER. 
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CONTRA-RE VOL U1,IE 
TEGEN INDONESIË 

De herhaalde pogingen tot staatsgreep van de afgelopen maanden in 
Indonesië zijn een nieuwe stormloop van de Nederlandse en Ameri

kaanse imperialisten tegen de Republiek Indonesië. Het doel van deze 
stormlopen is aan de democratische ontwikkeling in Indonesië een eind 
te maken en het land in te lijven bij de agressieve militaire blokken. 

De democratische uitspraak van de meerderheid van het kiezerscorps 
tijdens de eerste algemene verkiezingen in september 1955 had een 
streep door de imperialistische rekening gehaald en een nieuwe door de 
democratische krachten ondersteunde regering-Sastroamidjojo aan het 
bewind gebracht. De imperialisten kunnen dit niet verkroppen. Zij heb
ben zich nog altijd niet bij het feit neergelegd, dat de Republiek Indo
nesië een bestaande w er k e I ij k h e i d is. En nog minder, dat deze Re
publiek wegen zoekt zich te bevrijden van de koloniale overblijfselen 
en aan de economische machtsposities van het buitenlandse kapitaal 
een eind wil maken. Bovendien werpt Indonesië internationaal·ten vol
le zijn gewicht in de schaal voor een vredespolitiek en is het de impe
rialisten een doorn in het oog, dat zijn aanzien sedert de Bandung-con-
ferentie zo enorm is gestegen. · 

Sinds het Amerikaanse imperialisme zicli met de Eisenhower-doc
trine openlijk erop richtte om een splitsing in de Aziatische en Afri
kaanse landen teweeg te brengen en deze aan het g~zag van W ashing
ton te onderwerpen en sinds Nederland bij monde van minister Luns 
deze agressieve politiek van Amerika ondersteunt, valt er dan ook niet 
aan te twijfelen, wie de inspirators van de staatsgrepen in Indonesië 
zijn. 

Reeds tweemaal na 1945 hebben de Nederlandsè imperialisten, ge
steund door Amerika, een openlijke koloniale oorlog gevoerd om de 
Republiek te vernietigen; zij zijn echter met een militaire nederlaag 
voor de aanvallers geëindigd. Na de staatkundige erkenning van Indo
nesië 1n 1949 schakelden de imperialisten, die hun verlies niet willen 
erkennen, over op de politieke en militaire sluipmoord, de ondermij
ning van binnenuit. Hierbij speculeren zij op reaktionaire elementen 
in het Indonesische leger, waarin immers nog officieren zitten, die onder 
leiding van de indertijd bestaande Nederlandse Militaire Missie zijn 
gevormd. Het is dan ook geen toevalligheid, dat president Sukarno in 
een rede op 27 januari in Bandung zei: "Toen de Nederlanders ons land 
verlieten, lieten zij een tijdbom achter, die nu begint te werken". De 
president wees erop, dat Nederlandse beulen als Westerling weliswaar 
Indonesië hebben verlaten, doch dat vele Westerlings zijn achterge
bleven. "De aanhangers van Westerling", zo vervolgde de president 
"zetten op verschillende manieren vermomd hun ondermijnende werk
zaamheid voort om de eenheid van de Republiek te ondergraven". 
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De onvolprezen "democraten" in Nederland en Amerika hebben de 
opzet om gebruik makend van hun Indonesische handlangers het voor 
het eerst democratisch gekozen parlement opzij te zetten en een massa
slachting tegen de progressieve en democratische krachten te ontke
tenen. Maar steeds is het gelukt door de eenheid en waakzaamheid van 
het volk en de manschappen van het leger deze contra-revolutionaire 
aanvallen af te slaan. Na de mislukte staatsgreep in Djakarta van kolo
nel Lubis op 15 november 1956, namen de territoriale commandanten 
van Midden- en Noord-Sumatra, Russein en Simbolon, de "macht" ·in 
handen en verzetten zich tegen de wettige regering-Sastroamidjojo. Zij 
eisten, dat de regering zou aftreden. De Indonesische regering week 
echter niet voor deze druk en nam tegenmaatregelen. Zij benoemde lui
tenant Ginting als commandant voor Noord-Surnatra en Simbolon was 
een "eendagskoning", die op 27 december door zijn eigen manschappen 
op de vlucht werd gejaagd. Op Midden-Sumatra kon Russein zich lan
ger staande houden en is de kwestie nog niet opgelost. 

Uit tal van sprekende feiten kan de conclusie worden getrokken, dat 
het hier om een samenzwering gaat van het buitenlandse kapitaal in 
een openlijk bondgenootschap met de binnenlandse reaktie. 

Kenmerkend zijn bijvoorbeeld de eerste maatregelen van Russein 
geweest. Hij liet leiders van de vakbond van petroleumarbeiders arres
teren, maar heeft dan ook miljoenen rupiahs steun van de Caltex en de 
Stanvac ontvangen. Simhalon kondigde een absoluut stakingsverbod af 
en een verbod voor de boeren om braakliggende gronden van buiten
landse plantages, die tijdens de jaren 1945-49 waren bezet, in bezit te 
houden en te bewerken. Vergaderingen mochten niet meer worden ge
houden. Bovendien werd l}et verboden gelden over te maken naar an
dere gebieden van Indonesië, met uitzondering van het overmaken van 
winsten door de buitenlandse ondernemingen. Ook verklaarde Simbo
lon, dat de genationaliseerde oliebronnen op Noord-Sumatra aan de 
BPM moesten worden teruggegeven! 

Onder het mom van "uitroeien van corruptie" voerde "opstandeling" 
Simhalon zijn actie, doch het blad Bintang Timur onthulde, dat hij 
•weigerde enige verantwoording af te leggen over zijn eigen corruptie, 
die 90 miljoen rupiah beloopt. Verder behoort Simbolon zelf tot de 
grootste landeigenaars in Noord-Sumatra en heeft hij zijn grond door 
allerlei manipulaties verkregen. 

De gretigheid, waarmede de kranten van het Nederlandse gr.ootka
pitaal deze opstanden begroetten, en de onverholen spanning, waar
mede zij het verloop volgden, zijn ook tekenend. 

Bovendien kwam een brutale Amerikaanse inmenging aan het licht. 
Op 25 en 26 september had de chef van de Amerikaanse spionagedienst 
Allan Dulles een "niet-officieel" bezoek aan Indonesië gebracht en be
sprekingen gevoerd met Lubis! Bovendien - en dat is wel één van de 
meest brute bewijzen van Amerikaanse inmenging - vertelde de Ame
rikaans ambassadeur Rughe S. Cummingsop 27 december, de dag van 
de opstand en nog vóór ze publiekelijk bekend was, op het Indonesische 
ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de Amerikaanse regering de
facto erkennin.g van de rebellerende commandanten wenste. Amerika 
heeft zoveel gelden in Sumatra geïnvesteerd, was zijn argument ..... . 
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Het opvallende van de opstanden in Indonesië is, dat zij gepaard gaan 
met een herleving van de oude verdeel en heers politiek van het 

Nederlandse kolonialisme. Reeds direct na het uitroepen van de Repu
bliek in 1945 hadden de Nederlandse imperialisten op middelen gezon
nen om de eenheid in Indonesië te ondergraven. Het waren de oud lui
tenant-gouverneur-generaal Van Mook en één van de leiders van de 
Inlichtingendienst Van der Plas, die dit nieuwe plan trachtten uit te 
voeren en Indonesië wilden versplinteren in zogenaamde deelstaten 
zoals "Oost-Sumatra", "Pasoendan". "Oost-Indonesië" enz. De Neder
landse kolonialisten wilden deze politiek doorvoeren met behulp van 
feodale heersers en ex-Nederlands-Indische ambtenaren en andere door 
het imperialisme gecorrumpeerde elementen in die gebieden. Op die 
manier probeerden de Nederlandse kolonialisten - zich baserend op 
verschillen in cultuur, taal en economische omstandigheden van de ver
schillende bevolkingsgroepen in Indonesië - deze bevolkingsgroepen 
tegen elkaar op te zetten en uit te spelen. Dit onheilzame streven werd 
overgoten met het vernis van strijd tegen "Javanisme", tegen de "over
heersing door Java" en dergelijke contra-revolutionaire leuzen meer. 

Ook nu wordt- op een moment, dat de regering-Sastroamidjojo voor
bereidingen trof voor een regeling voor autonomie voor verschillende 
gebieden - valselijk de indruk gewekt alsof "Sumatra" en "Oost-Indo
nesië" zich wilden losmaken van het "centrale gezag op Java". 

In de Indonesische pers doken de namen weer op van Van Mook en 
Van der Plas, temeer waar in Sumatra zowel als in Oost-Indonesië 
dezelfde feodale heren en agenten van de Nederlandse Inlichtingen
dienst van Van der Plas weer hun rol spelen en de opstand steunen. In 
de tweede wereldourlog deed Van der Plas reeds belangrijk werk voor 
de imperialisten en nam hij contact met de Amerikanen op. In het par
lementaire enquête-rapport staat hierover: "Na twee maanden in En
geland te zijn gebleven (het was 1942 red.) is de heer Van der Plas naar 
Amerika vertrokken, waar hij zich eveneens heeft verdiept in vraag
stukken van het inlichtingenwerk en contact heeft opgenomen met de 
Amerikaanse autoriteiten op dat gebied, met name de heren Donnavan 
en Allan Dulles." Dat Van der Plas in opdracht van de Nederlandse 
imperialisten ook nà het uitroepen van de Republiek Indonesië bij sa
menzweringen actief bleef, kwam twee jaar geleden aan het licht. Be
kend werd toen, dat in 1953 de chef van de Indonesische inlichtingen
dienst - een Masjumi-parlementslid - zogenaamd voor een pelgrims
tocht naar Mekka ging, doch daar in Saoedi-Arabië contact opnam met 
Van der Plas en dat Van der Plas onder de Mekka-gangers geheime 
agenten trachtte te werven. 

Verder is het allang geen geheim meer, dat de Nederlandse en Ame
rikaanse agenten het niet slechts bij deze vorm van hun "inlichtingen
werk" laten, maar via trusts in Indonesië de ondermijningsarbeid van 
terreurgroepen met grote sommen gelds ondersteunen. In een witboek 
over deze subversieve activiteiten, gepubliceerd in februari door het 
Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken, wordt gezegd: 

"Illegale organisaties, voorbereid en opgericht voor Nederland 
de Indonesische soevereiniteit erkende, gingen (in 1949 red.) 
ondergronds en ontwikkelden een wijd-vertakte ondermijnings-
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beweging, waarin Nederlanders een actieve rol speelden en spe
len. Deze subversieve beweging wordt gesteund door officiële 
lichamen van de Nederlandse regering, zowel als door privé-per
sonen. Dat een reeks van mensen in Nederland gemakkelijk is te 
bewegen om financiële steun aan de subversieve beweging in 
Indonesië te geven is niet alleen bewezen door de manier waar
op lieden als Westerling worden gefinancierd, maar ook door de 
recente gebeurtenissen rondom Ton Schilling aan het licht ge
bracht." (Ton Schilling is een kort geleden gearresteerde Neder
lander, die tienduizenden guldens inzamelde, zogenaamd voor 
gewapende strijd tegen Indonesië, red.). 

We zien hoe de Nederlandse imperialisten telkenmale hun doeleinden 
trachten te verwezenlijken door het sluiten van de circel: buitenlandse 
imperialisten en binnenlandse reactie. Deze klassieke samenwerking 
tegen de bevrijdingsbeweging van de koloniale volkeren, blijkt even
zeer uit de wijze, waarop Mohammed Hatta in de openlijke aanval tegen 
de Republiek naar voren wordt geschoven. Reeds eerder in de Indone
sische geschiedenis is dit noodlottige samenspel tussen buitenlandse 
imperialisten en binnenlandse reactie geschied en Hatta heeft toen de 
Nederlandse en Amerikaanse imperialisten goede diensten bewezen. 
Dat was tijdens de provocatie van Madiun in 1948, waaraan de namen 
van Hatta en de Masjumi onverbrekelijk zijn verbonden. Deze provoca
tie werd voorbereid op een met Amerikanen gehouden geheime be
spreking in het plaatsje Serangan en daar werd toen besloten tot een 
drijfjacht op de democratische krachten. Deze Madiun-affaire heeft aan 
de vooravond van de tweede Nederlandse koloniale oorlog aan tien
duizenden vrijheidsstrijders het leven gekost. Het doel was duidelijk: 
de weerstand van de Republiek verzwakken, de arbeiders en boeren 
van hun leiding beroven en de vrijheidsstrijd tot staan te brengen. 

Zoals nu gepoogd wordt met militair geweld en onder vaLse Leuzen 
van binnenuit de democratie om zeep te helpen (voor "autonomie", 
"los van Java", "tegen corruptie") zochten ook in 1948 Hatta en de 
Masjumi-partij naar een aanleiding om de progressieve regering Sjar
rifudin te doen verdwijpen en de weg vrij te maken voor hun duistere 
plannen. De toenmaligè regering en de democratische krachten capi
tuleerden voor de demagogie ven Hatta en de Masjumi en zo kreeg 
Hatta de weg vrij voor een "reorganisatie van het leger", die neerkwam 
op het uitrangeren van de revolutionaire bevelhebbers. 

Nu is Hatta weer het parade-paardje van de buitenlandse imperia
listen (de Nederlandse bladen prijzen hem om het hardst) en hun bin
nenlandse aanhangers. En de belangrijkste partij, die hem naar voren 
schuift is de Masjumi Hatta heeft de onverholen steun van Washing
ton, maar ook van Romme, Frans Goedhart en De Kadt. Eind december 
haalde het Amerikaanse persbureau United Press "officiële Ameri
kaanse kringen" aan, die verklaarden, dat "de vorming van een kabi
net-Hatta met vakmensen, die de economische problemen, die aanlei
ding gaven tot de huidige rebellie, kunnen oplossen, een oplossing zou 
zijn voor de chaotische politieke toestand in Indonesië". Het nationa
listische blad Merdeka stelde daarop vast: "Hij, Hatta, is nu gebrand-
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merkt als een man naar Amerika's zin. Dat stelt hem op één lijn met 
Syngman Rhee, Tsjang Kai-tsjek, Magsaysay en andere Aziatische 
leiders, die Amerikaanse steun genieten". Het blad Bintang Timur her
innerde aan Hatta's uitspraak, dat "de revolutie geeindigd is". "Onze 
revolutie betekent het bevrijden van ons land van het kolonialisme", 
zo antwoordde het blad. Vijand nummer één van het Indonesische volk 
is vandaag nog het Nederlandse kolonialisme, dat nog steeds sleutel
posities in Indonesië bezit en daardoor de welvaartsbronnen van het 
land leegzuigt. 

Hatta zelf voelt zich de dictator in spé. Hij trad op 1 december 1956 
af als vice-president, naar hij zei, omdat hij "te weinig macht had". 

Het is niet verwonderlijk, dat hij in Indonesië gepropageerd wordt 
door de Masjumi en de PSI. De rol van deze beide partijen in het 

verleden is gericht geweest op de belangen van de imperialisten; van 
het begin der tweede regering-Sastroamidjojo heeft de Masjumi als 
regeringspartij niet loyaal medegewerkt het programma uit te voeren 
en hebben haar ministers de werkzaamheden van het kabinet gesabo
teerd. Zij vaart nu onder valse vlag; zij verzet zich tegen "corruptie en 
misstanden", doch heeft zelf de meeste boter op het hoofd. Natuurlijk 
zijn er nog misstanden en tekortkomingen en is de economische toe
stand niet rooskleurig. De regering-Sastroamidjojo verklaarde echter 
nadrukkelijk, dat deze tekortkomingen niet als voorwendsel mogen 
dienen om de regering met militair geweld ten val te brengen. Dit is 
ook het standpunt van de PKI. 

In een nieuwjaarsboodschap heeft de PKI een uitvoerige uiteenzet
ting gegeven over de politieke resultaten, welke de regering-Sastroa
midjojo over het jaar 1956 heeft bereikt. Zij zegt, dat het noodzakelijk 
is de democratische verworvenheden uit te breiden en te consolideren. 

DePKIriep op alle krachten te mobiliseren om de regering-Sastroa
midjojo aan te moedigen en te helpen bij het uitvoeren van haar door 
het parlement goedgekeurde program; tegelijkertijd stelt de PKI daar
bij vast, dat de regering zelf niet voldoende gedaan heeft het program 
ten uitvoer te leggen. In dit program had de regering aangekondigd, 
dat de RTC-overeenkomsten eenzijdig zowel formeel als materieel 
zouden worden opgezegd. De regering heeft er echter geen eind aan ge
maakt, dat de grote Nederlandse monopolies hun winsten, behaald uit 
Indonesië's natuurlijke rijkdommen, overmaken. Het volk wordt door 
dit kapitaal uitgebuit en- zo zegt de PKI -de regering heeft zelfs het 
buitenlandse kapitaal om meer investeringen verzocht. De PKI vraagt 
nationalisatie van alle belangrijke Nederlandse monopolies. 

De PKI wijst er verder op, dat het vijfjarenplan, dat de regering 
heeft opgesteld, geen vooruitzicht biedt om de snelle economische ach
teruitgang, welke er thans plaats vindt, tegen te gaan. Zolang als het 
buitenlandse kapitaal nog overheerst, kan het vijfjarenplan geen guns
tig perspectief bieden, omdat de buitenlandse kapitalisten het zowel 
economisch als financieel zullen saboteren. De PKI constateert, dat het 
huidige plan geen mogelijkheid biedt om de massa's van het volk te 
mobiliseren teneinde het uit te voeren. 

In zijn program had de regering beloofd, dat zij de "staatsfinanciën" 
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zou versterken, "nieuwe financiële bronnen" zou aanboren en "con· 
tröle op staatsfondsen zou verbeteren". In de praktijk is dit niet ge
schied, omdat de politiek van de Masjumi-minister van financien, 
Jusuf Wibisono, daar niet op gericht is geweest. "Dit blijkt", zo zegt de 
PKI "uit het bestaan en de uitbreiding van geheime ministeriële fond
sen, uit de pogingen om staatsondernemingen in privé-handen te doen 
overgaan, uit het bestaan van corruptie en manipulaties in de bovenste 
kringen, uit de nog zeer sterke vooroordelen, die bestaan tegen het 
aanvaarden van economische hulp zonder politieke voorwaarden van 
de landen van het socialistische kamp, die zeer belangrijk zou zijn als 
een nieuwe bron van financiën voor de staat bij de bouw van Indone
sische industrieën". In verband met dit laatste wordt gewezen op het
geen landen als Egypte en India reeds doen. 

De PKI wijst er verder op, dat geen verbeteringen voor de boeren 
worden doorgevoerd en dat er nog steeds anti-stakingswetten bestaan. 
"Al deze zaken moeten in ogenschouw worden genomen, vooral door 
hen, die willen, dat de regering-Sastroamidjojo aanblijft met steun 
van het werkende volk en de democratische groeperingen. De PKI wil, 
dat deze regering haar werk voortzet met de steun van het volk en zij 
roept het ,gehele volk op de regering, al steunend, aan te moedigen en 
te helpen bij de uitvoering van haar program. De regering moet de be· 
loften, die zij via het parlement aan het volk deed, houden; doet zij dit 
niet dan wordt het een wapen in de handen van de contra-revolutio
nairen om de regering aan te vallen en haar tot aftreden te dwingen. 
Daarbij komt, dat het staatsapparaat, in het bijzonder het leger, dat 
ook te lijden heeft als gevolg van het feit, dat het regeringsprogram 
niet voldoende wordt uitgevoerd, kan worden geïnfiltreerd door de 
contra-revolutionairen. Wij willen niet, dat dit gebeurt." 

De democratische krachten zoeken nu naar een oplossing van de 
moeilijkheden. De situatie is nog zeer ernstig en vereist nauwe 

aaneensluiting van alle democratische krachten in Indonesië - en de 
ondersteuning van hun strijd vanuit Nederland. Juist ook in deze da
gen is de solidariteit van de Nederlandse arbeidersklasse noodzakelij
ker dan ooit: het is haar taak om van de Nederlandse regering een po
litiek van vriendschap te eisen. 

Dit is zowel in het belang van Nederland als Indonesië en van haar 
eigen strijd. Zij zal daarbij zeker weerklank kunnen vinden bij stro
mingen onder de intellectuelen en delen van de bourgeoisie, die een 
betere verstandhouding met Indonesië wensen. Er zal dan echter een 
radicale wijziging moeten komen in de nu sinds 1949 gevoerde politiek. 
Deze is immers niets anders geweest dan een verzet tegen de Repu
bliek. 

In het reeds eerder genoemde witboek van het Indonesische minis
terie van buitenlandse zaken wordt over de sinds 1949 gevoerde Neder
landse politiek gezegd: 

J.66 

"De ervaring gedurende deze zeven jaren van betrekkingen 
tussen Indonesië en Nederland is niet plezierig voor Indonesië 
geweest. Nooit heeft Nederland uit vrije wil en op eigen initia
tief enig praktisch gebaar gemaakt om zijn vroegere koloniale 



macht te laten varen om zijn goodwill aan zijn voormalige ko
lonie te tonen. Nederland heeft op alle mogelijke manieren ge
tracht zijn macht te behouden en elk spoor van koloniale auto
riteit, prestige en bemoedering, dat het nog meende te bezitten, 
staande te houden". 

De Nederlandse diehards hebben niet afgezien van hun koloniale 
aspiraties. Het blijkt uit hun samenzweringen tegen Indonesië en het 
blijkt uit hun politiek rondom Nieuw-Guinea. Deze Nieuw-Guinea 
politiek heeft -juist ook omdat zij een obstakel is voor betere betrek
kingen - tot onrust en protest geleid bij vele kringen in ons land en op 
het onlangs gehouden PvdA-congres trad zelfs een diepe tegenstelling 
in het Partijbestuur openlijk aan het licht. Ook talrijke Nederlanders 
in Indonesië hebben zich tegen deze politiek uitgesproken. In een op
roep verklaren zij terecht: 

"Voor,tduring van het conflict over Nieuw-Guinea zal de Neder
landse belangen in Indonesië, die ondanks na-oorlogse rehabili
tatie en heroriëntatie nog steeds van bijzonder belang zijn voor 
de Nederlandse volkshuishouding, zonder twijfel hoe langer hoe 
meer schade berokkenen". 

En zij maken dan de behartenswaardige opmerking: 
"Bovendien worden Nederlands reputatie en de veelvuldige 
kansen van Nederlanders in Azië door informatie en propaganda 
betreffende koloniale toestanden in Nieuw-Guinea ten zeerste 
geschaad. Een voor beide partijen bevredigende oplossing kan 
alleen door de Nederlandse regering tezamen met de Indonesi
sche regering worden gezocht met het oog gericht op de toe· • 
komstige ontwikkelingen in Azië en de blijvende mogelijkheden 
aldaar voor het Nederlandse beroeps- en bedrijfsleven zonder 
terugblik naar het verleden. Een welgemeende erkenning van 
het bestaansrecht van een nieuw Indonesië in een nieuw Azië is 
voor dezen in Nederland een onvermijdelijk uitgangspunt." 

Zulk een uitgangspunt is evenwel niet het organiseren van samen
zweringen. Om dit inderdaad on vermij d e 1 ij k e uitgangspunt te 
verkrijgen zal een wijziging van de Luns-politiek moeten worden afge
dwongen. 

8 maart 1957 

HENK DE VRIES 

(Na het schrijven van dit artikel heeft de regering-Sastroamidjojo op 13 maart 
baar mandaat ter beschikking gesteld en is afgetreden. Het kabinet diende te 
worden gereorganiseerd, doch de Islamitische partij PSII besloot haar ministers 
terug te trekken. President Sukarno kondigde tegelijkertijd de staat van oorlog 
en beleg af voor geheel Indonesië. De voorzitter van de PNI Suwirjo ,__ partij
genoot dus van oud-premier Sastroamidjojo ,__ kreeg opdracht een nieuwe rege-
ring te vormen. ,__ H. de Vr.) , 
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werelden . 
In één Duitsland 

Er is in de Westduitse hoofdstad Bonn een groep van mensen- waar
toe bondskanselier Adenauer behoort - die ziende blind zijn. Zij 

willen niet weten, dat er aan de Oostgrens van hun rijk een Duitse 
Democratische Republiek bestaat en bloeit. Met een volharding een 
betere zaak waardig, trachten zij de wereld wijs te maken dat er maar 
één Duitse staat zou zijn: de Westduitse Bondsrepubliek. Maar een 
reeks van gebeurtenissen op internationaal terrein heeft juist aange
toond, dat de Duitse Democratische Republiek een belangrijke en in 
betekenis toenemende rol speelt in de internationale politiek, al is zij 
voor Adenauer c.s. slechts "lucht". 

De nederlaag van de Engelse en Franse imperialisten bij de agres
sie tegen Egypte heeft de zwakte van de twee koloniale mogendheden 
Engeland en Frankrijk duidelijk aan het licht gebracht. Beide landen 
zijn door dit koloniale avontuur zowel in economisch als militair-poli
tiek opzicht verzwakt. Zij kampen met grote financiële en economische 
moeilijkheden. Het is duidelijk, dat deze verzwakking van Engeland en 
Frankrijk, tot nu toe de belangrijkste NAVO-landen na de Verenigde 
Staten, haar invloed moet hebben op de krachtsverhoudingen in het 
Noordatlantische blok. · 

West-Duitsland, dat zich jaren lang zorgvuldig heeft voorbereid op de 
economische, politieke en militaire overheersing van West-Europa, ziet 
thans een gunstig moment om zijn doeleinden te verwezenlijken. Het 

• tracht gebruik te maken van de verzwakte positie van Engeland en 
Frankrijk om zijn doel in versneld tempo te bereiken, waarbij het ge
steund wordt door de Verenigde Staten. Er zijn een aantal recente 
feiten op te noemen, die dit versterkte Westduitse streven tot overheer
sing van West-Europa duidelijk illustreren. 

Een van de meest opmerkelijke feiten is wel de benoeming van de 
nazi-generaal Hans Speidel tot bevelhebber van de NAVO-landstrijd
krachten in Midden-Europa, uit NAVO-oogpunt ongetwijfeld dé be
langrijkste sector van dit Atlantische blok. Tot nu toe was een Franse 
generaal bevelhebber van deze sector. Deze benoeming betekent dat 
nazi-generaal Hans Speidel heer en meester is van Engelse, Franse, 
Nederlandse, Belgische, Italiaanse en Amerikaanse eenheden, die in 
Midden-Europa zijn opgesteld. 

Een ander feit dat wijst op pogingen van West-Duitsland om een 
overheersende positie in de NAVO te krijgen, is de door Amerikaanse 
en Westduitse blàden aangekondigde aanstaande benoeming van de 
nazi-generaal Heusinger tot algemeen-secretaris van de militaire be
velsraad der NAVO, het hoogste militaire orgaan van het Noordatlan
tische pact. Heusinger was chef der openties van Hitiers "Oberkom
mando". Hij bereidde o.a. de aanval op Nederland op 10 Mei 1940 voor. 
Op 27 februari j.l. werd generaal Heusinger benoemd tot chef van de 
nieuwe Duitse generale staf! 

De verwoede pogingen om de "Europese gemeenschappelijke markf' 
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en de Europese atoomgemeenschap'' (Euratoom) zo snel mogelijk 'Op 
te zetten, wijzen eveneens op de plannen van West-Duitsland om via 
de "gemeenschappelijke markt" en "Euratoom" West-Europa op eco
nomisch- en atoomgebied te overheersen. 

Nauw in verband hiermede staat het door de NAVO goedge
keurde plan van de Westduitse minister van oorlog, Strauss, om de 
nieuwe Wehrmacht zo spoedig mogelijk van atoomwapens te voorzien. 
Aanvankelijk zullen deze atoomwapens door Amerika worden gele-
verd, maar Oost- en Westduitse bladen hebben reeds bekend gemaakt, 
dat Bonn van plan is de atoomwapens ook zelf te vervaardigen, on-
danks het verbod in de Parijse aceoorden tot herbewapening van West
Duitsland. 

Tot nu toe heeft van alle Westeuropese NAVO-legers alleen het 
Engelse de beschikking over atoomwapens. Het plan van Strauss heeft 
ongetwijfeld ook ten doel deze achterstand en "discriminatie" van de 
Wehrmacht ten opzichte van het Engelse leger en andere NAVO-legers 
op te heffen, waardoor de positie van West-Duitsland binnen de NAVO 
aanzienlijk versterkt zou worden. 

Voorts moeten wij als teken van de toenemende rol, die West-Duits
land bij de opstelling van de agressieve plannen der NAVO speelt, 
noemen de uiteenzetting die minister Von Brentano op de jongste zit
ting van de NAVO-raad van ministers gaf over de politiek van de 
NAVO ten aanzien van Oost-Europa en in het bijzonder ten aanzien 
van de DDR. Deze politiek komt neer op een aanmoediging van contra-
revolutionaire activiteiten in de volksdemocratische landen. V on i·, 
Brentano ging zelfs zover openlijk aan te kondigen, dat er van West
Duitsland uit actief zou worden ingegrepen, wanneer contra-revolutio-
nairen erin zouden slagen van de DDR een tweede "Hongarije" te 
maken. 

Basis voor oorlogsindustrie 

De Westduitse imperialisten hebben hun plannen tot overheersing 
van West-Europa zorgvuldig voorbereid. Het is in dit verband 

nuttig om even stil te staan bij de ontwikkeling in West-Duitsland, in 
het bijzonder bij de opleving van het Duitse monopoliekapitaal en het 
herstel van de materiële basis voor de ontwikkeling van een machtige 
oorlogsindustrie, waarop de macht van het Duitse militarisme altijd 
gebaseerd is geweest. 

Het is nu een feit, dat de oude kapitalistische monopolies in West
Duitsland volledig hersteld zijn. Een aantal grote concerns, die slechts 
1/8 van het totale aantal ondernemingen uitmaken beheersen nu 80 
procent van het aandelenkapitaal in West-Duitsland. 

In de staal- en kolenindustrie zijn de sleutelposities weer ingenomen 
door de oude monopolies zoals Krupp, Thyssen, Mannesmann, Klöck
ner en Vereinigte Stahlwerke. In 1955 namen n e gen ondernemingen 
75 procent van de gehele staalproduktie van West-Duitsland voor hun 
rekening! 

In de chemische industrie is het weer de l.G. Farbenindustrie die de 
overheersende positie inneemt. Drie groepen bedrijven van deze groot-
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ste Westduitse chemische trust bezitten 70 procent van het kapitaal 
belegd in de gehele chemische indusrie. Deze drie zijn: Badische Anilin 
und Sodafabrik, Farbwerke Höchst en Farbenfabrik Bayer A.G. Het 
aandelenkapitaal van het reusachtige concern bedraagt bijna 2.000 mil
joen mark. 

In de automobielindustrie wordt 80 procent der Westduitsé auto's 
geproduceerd door vier ondernemingen: Opel, Ford, Volkswagen en 
Daimler-Benz. 

In de electrische industrie zijn het Siemens en AEG, die 80 procent 
van de gehele produktie voor hun rekening nemen. 

Ook de grote banken, die in het-verleden het oorlogsprogram van Hit
Ier financierden zijn herrezen. Drie van de belangrijkste Westduitse 
banken- de Deutsche Bank, de Dresdner Bank en de Kommerz und 
Privatbank- wikkelen meer dan de helft van alle bankzaken in West
Duitsland af. Na uw verbonden met de industriële monopolies contro
leren zij practisch de gehele economie van West-Duitsland. 

Ter illustratie van de macht van deze banken kan hier nog vermeld 
worden, dat 150 vertegenwoordigers van de drie hierboven genoemde 
banken 1500 sleutelposities innemen in directies, raden van commis
sarissen en soortgelijke leidende organen van de industrie-concerns. 
De activa van deze banken bedroegen eind april 1956 ongeveer 15.100 
miljoen mark tegen 8.100 miljoen mark in 1938. 

Evenals voor de tweede wereldoorlog vormen deze banken de finan
ciële ruggegraat van de wapentrusts en de zware industrie, die de eco
nomische basis vormen voor de herbewapening van West-Duitsland, 
in het bijzonder de staal-, steenkool-, energie- en chemische industrie. 
Deze drie banken verlenen ongeveer 51 procent van alle bankcredieten 
in West-Duitsland. 

Het peil van de produktie in de meeste industrieën, die het oorlogs
potentieel van West-Duitsland vormen, was in 1955 twee tot driemaal 
zo groot als in 1936, het laatste jaar dat vooraf ging aan de overscha
keling van de industrie in Hitier-Duitsland op oorlogsproduktie. Het 
industrie~potentieel van West-Duitsland is nu voldoende om te kunnen 
voldoen aan alle behoeften van het leger aan bewapening en ander 
materiaal, waarbij gebruik wordt 1gemaakt van eigen bronnen. 

Het industriële oorlogspotenHeel 

Een enkel woord moet nog gezegd worden over de omvang van de 
produktie van bepaalde strategisch belangrijke grondstoffen en 

industrie-goederen, omdat men daaruit een beeld kan krijgen van het 
proces van de wederopbouw van het industriële oorlogspotentieel van 
West-Duitsland. 

Eind 1955 bereikte de staalproduktie van West-Duitsland de 21,4 mil
joen ton per jaar. Dat is aanzienlijk meer dan Engeland. In 1956 werd 
de capaciteit van de staalfabrieken nog uitgebreid met 1,8 miljoen ton, 
zodat eind 1956 West-Duitsland meer dan 23 miljoen ton produceerde. 

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de produktie van aluminium, 
een zeer belangrijke grondstof, vooral voor de vliegtuigindustrie. In 
1955 was de capaciteit van de Westduitse aluminiumfabrieken al bijna 
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net zo groot als in de oorlog. Toen produceerden zij 137.000 ton. In 1956 
werd de produktie uitgebreid tot 160.000 ton. 

Nemen wij de produktie van chemische grondstoffen zoals chloor, 
zwavelzuur en nitraten, dan zien wij dat deze reeds groter is dan het 
hoogste produktiepeil in de oorlog. 

Wat de autoindustrie betreft: de produktie is hier van 1954 tot 1955 
toegenomen met 33,5 procent. In 1955 maakte West-Duitsland 900.000 
motorvoertuigen, in 1956 is dit toegenomen tot een miljoen auto's. 
Deze industrie is in staat om 52 verschillende typen legervoertuigen 
te vervaardigen. · 

Voorts is er een voortdurende en aanzienlijke uitbreiding van dè pro
duktie van synthetische produkten, zoals synthetische rubber. 

Vliegtuigen, raketten en atoomwapens 

Een hoofdstuk op zichzelf vormt de Westduitse vliegtuigindustrie. 
Er zijn grootscheepse herstelwerkzaamheden verricht bij de Dor

nier Werke te Friedrichshafen, de Fokke Wulf te Bremen, Ernst Hein
kei te Stuttgart en Messerschmidt in Augsburg. De eigenaars en on~ 
werpers van deze fabrieken zijn weer uit het buitenland teruggekeerd, 
zoals Willi Messerschmidt, Ernst Heinkei en Kurt Tank. 

In West-Duitsland worden intensieve onderzoekingen verricht op 
het gebied van de lange afstandsraketten en geleide projectielen. In 
Bremen bestaat hiervoor een instelling, waar 200 specialisten en tech
nici werken. Zij heeft volgens de "Frankfurter Neue Presse" van 15 
maart 1956 sedert 1954 20 proeven met verschillende typen 'raketten 
.genomen. In Echterdingen staat een speciaal instituut voor de ontwik
keling van raketmotoren, met aan het hoofd een zekere Senger, een 
van Hitiers specialisten op het gebied der raketten. Dit instituut on~ 
wikkelt ook nieuwe wapens. 

De benoeming van de voormalige minister voor de atoomenergie 
Strauss tot minister van oorlog betekent, zoals wij hierboven reeds 
hebben uiteengezet, een ten uitvoer brengen van de plannen tot voor
ziening van de nieuwe Wehrmacht met atoomwapens. Maar de plannen 
van Bonn gaan verder. Onlangs schreef het Westberlijnse burgerlijke 
blad "Telegraf" dat door het Euratoom-verdrag er een "nieuwe situatie 
is ontstaan". Het "nieuwe" bestaat dan hierin dat "Bonn atoomwapens 
wil vervaardigen". Het blad stelde de vraag of de beperkingsclausules 
van het Westeuropese Unie-verdra,g, volgens welk West-Duitsla;nd 
geen atoomwapens mag vervaardigen, zullen vervallen. 

Hoe het ook zij, Strauss heeft, toen hij nog minist~r van atoomenergie 
was, reeds voorbereidingen getroffen om West-Duitsland tot een 
"atoommogendheid" te maken. In december 1954 werd er in West
Duitsland een instituut voor kernonderzoek en voor de bouw van kern
reactoren opgericht. Deze instelling telt onder haar leden 26 van de 
grootste metaal-, ~lektrische en chemische ondernemingen, zoals 
Krupp, Gute-Hoffnungs-Hütte, Degussa, AEG, Farbenfabrik Bayer. 
Vertegenwoordigers van deze ondernemingen zijn ook leden van de 
commissie voor de atoomenergie, die onlangs door de regering in Bonn 
werd opgericht. Andere leden van deze commissie zijn o.a. professor 
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Winaker van de l.G. Farben en de voormalige nazi-bankier Abs. De 
huidige minister voor de atoom-energie, Balke, is voorzitter van de 
Vereniging deT Chemische Ondernemers en was lid van de directie van 
l.G. Farben. 

Paralel met het herstel van het economische oorlogspotentieel van 
West-Duitsland wordt ook hard gewerkt aan de opbouw van de nieuwe 
Wehrmacht - de Bundeswehr. Wij noemen hier slechts enkele type-
rende feiten. . 

Volgens de Parijse aceoorden mag West-Duitsland een leger van 12 
divisies opstellen. Het is echter bekend dat Bonn van plan is om 
28.000 officieren en 110.000 onder-officieren plus nog 90.000 specialis
ten - in totaal 228.000 militairen in commando-posten - te recruteren. 
Het is duidelijk dat een dergelijk massaal kader - van wie de meesten 
oud-SS-ers! - alleen bestemd kan zijn voor een leger dat veel groter is 
dan de 12 divisies die West-Duitsland officieel mag hebben. 

Volgens de opgave van Bonn zullen de grondstrijdkrachten eind vol
gend jaar volledig zijn opgeleid en uitgerust. De marine en de lucht
macht zullen eind 1959 gereed zijn. 

Over de samenstelling van het leger zelf kan nog het volgende ge
zegd worden. Van de eerste 12 divisies zullen er vier pantserdivisies 
worden. Twee worden gemechaniseerde divisies en zes gemotoriseerde 
infanterie-di visies. 

Van s·owjet-zijde, o.a. door Gerasjew in "Internationaal Leven", 
wordt erop gewezen, dat deze samenstelling duidt op de vorming van 
een leger dat grote vuurkracht en aanvalskracht combineert met grote 
beweeglijkheid en manoeuvreerbaarheid d.w.z. een leger voor o f f en
s ie v e doeleinden. 

Betekenis van-de DDR 

Wij zien dus hoe de militarisering van West-Duitsland in volle gang 
is. Wanneer wij de positie die de Duitse Democratische Republiek 

thans inneemt, willen belichten dan moeten wij dit doen in het kader 
van deze herbewapening van West-Duitsland. 

Ongetwijfeld rekenen de Westduitse imperialisten er op, dat zij bij 
een economische, politieke en militaire aaneensluiting van de West
europese staten snel een leidende positie kunnen innemen als gevolg 
van hun overwicht. Overheersing van West-Europa beschouwen zij als 
een voorwaarde voor een actieve en uit de aard der zaak agressieve 
politiek tegenover de landen van het socialistische kamp, en in het 
bijzonder tegenover de DDR. 

Sommige Westduitse bladen schrijven openlijk wat de Westduitse 
imperialisten van plan zijn. Op 19 december van het vorige jaar - dus 
na "Hongarije"- schreef Birnbaum van de "Süddeutsche Zeitung", dat 
het "schön" zou zijn, wanneer men de "Duitsche democratie zou kun-
nen opschuiven tot aan de Oder". . 

Een ander vrij gezaghebbend Westduits blad, de "Deutsche Zeitung 
und Wirtschaftszeitung" van 1 december 1956 schrijft hoe dit "opschui
ven" moet_gebeuren: "Voor ons kan de hereniging slechts gaan via de 
weg van de NAVO, het militaire verbond, dat in tegenstelling tot de 
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EDG de Duitse herbewapening niet wil indammen, maar juist wil op
voeren". 

Deze uitspraken, gedaan na de contra-revolutie in Hongarije, tonen 
wel heel duidelijk de agressieve en gevaarlijke bedoelingen van de 
Westduitse minister van buitenlandse zaken Von Brentano, toen hij in 
de zitting van de NAVO-raad aankondigde dat men van West-Duitsland 
uit zou ingrijpen, wanneer men er in zou slagen van de DDR een tweede 
"Hongarije" te maken. In dit verband is het nuttig om even te herinne-

. ren aan hetgeen premier Boelganin zei in zijn toespraak op de receptie 
ter gelegenheid van het bezoek van Grotewohl, minister-president der 
DDR, aan de Sowjet-Unie. "Wij kunnen", aldus Boelganin, "onze ogen 
niet sluiten voor het ernstige, nog groeiende gevaar voor de vrede en 
de veiligheid der Europese volken door de herleving van het Duitse 
imperialisme. Wij kunnen niet uit het oog verliezen, dat de naar re
vanche hunkerende kringen in West-Duitsland oorlogsavanturen tegen 
de socialistische landen en voor alles tegen de DDR op het oog hebben". 

Boelganin duidt zo hier met enkele woorden aan, dat op dit ogenblik 
de positie van de DDR van groot belang is, niet alleen voor de volken 
van het socialistische kamp, maar ook voor de volken van heel Europa. 
Wanneer men de ligging van de DDR op de kaart van Europa bekijkt, 
dan springen twee dingen direct in het oog, twee feiten die de DDR 
tot een belangrijke factor maken in de strijd voor het behoud van de 
vrede: 

1. De DDR is het deel van het vredeskamp, dat het verst naar het 
Westen ligt. 

2. De DDR staat onmiddellijk tegenover de a g r es s i e f s te ele
menten van het imperialisme: het Duitse militarisme. 

De conclusie die hieruit getrokken moet worden, is deze: 
Wanneer het er om gaat de vrede in Europa te verdedigen, dan komt 

er heel veel op aan dat de DDR als een belangrijk vooruitgeschoven 
bolwerk van de vrede onwankelbaar blijft staan bij de stormloop van 
het Westduitse imperialisme. 

De. kracht van de DDR 

Een bolwerk kan alleen dan alle aanvallen weerstaan en overeind 
blijven als het in de eerste plaats ook zelf over een zekere 

kracht beschikt en deze tot ontplooiing kan brengen. Hoe staat het in 
dit verband met de DDR? 

Het is daartoe goed even stil te staan bij de opbouw in de DDR en 
enkele belangrijke aspecten ervan te vermelden. 

In 1950 is de DDR onder zeer moeilijke omstandigheden met de uit
voering van haar eerste vijfjarenplan begonnen. Men stelde zich met 
dit plan ten doel aan het eind van de vijf jaren (1955) een industrie
produktie te hebben die het dubbele zou zijn van die in 1936 (laatste 
jaar van de vredesproduktie in het vooroorlogse Duitsland). Dit doel 
is bereikt en dat wil zeggen dat de DDR het ontwikkelingstempo van 
de kapitalistische landen heeft overtroffen. 

Deze prestatie vap. de DDR is des te opmerkelijker ,omdat de opbouw 
van de DDR met onvoorstelbare moeilijkheden gepaard ging. Van 
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Westelijke zijde werd herhaaldelijk voorspeld, dat er niets van het vijf
jarenplan zou terechtkomen als gevolg van deze moeilijkheden. 

Wat waren deze moeilijkheden? 
In het kort kwam het hierop neer: de verdeling van Duitsland in 

twee staten bracht met zich mee, dat de DDR bijvoorbeeld wel over 
een machine-industrie beschikte, maar niet over een metallurgische 
basis. De DDR had ook geen grondstoffen voor de lichte industrie. Voor 
de splitsing in 1945 werd 78 procent van alle mijnbouwproducten in 
Duitsland geproduceerd in het gebied dat thans tot West-Duitsland 
behoort. Meer dan 80 procent van de totale produktie der metallur
gische industrie en gieterijen in Duitsland kwam eveneens voor reke
ning van het Westen van het land. Daarom was het begin en de verdere 
ontwikkeling van de DDR ook veel moeilijker dan van West-Duitsland. 
Men moest zich vooral concentreren op die takken van de industrie, die 
wel aanwezig zijn op Duits grondgebied, maar waarover de DDR door 
de splitsing en de handelsblokkade niet kan beschikken. 

Hier volgen enkele cijfers over de snelle ontwikkeling van de econo-
mische opbouw in de DDR aan het eind van 1955: 

Produktiecijfers (1950-100) 
Ruw ijzer 450 
Blokstaal 251 
Gewalst staal 244 
Steenkool 146 
Zware industrie 177,1 
Metaalverwerkende industrieën 216,0 
Lichte industrie 166,8 
Levensmiddelenindustrie 216,5 
Chemische industrie 192,7 

Opmerkelijke successen zijn behaald door de machine-industrie. Hier 
volgen enkele cijfers over de toename van de produktie in enkele tak
ken van de machine-industrie: 
Motoren voor de energie-opwekking vèrmeerdering 5,7 maal 

. Scheepsbouw vermeerdering 3,3 maal 
Auto's en tractoren vermeerdering 3,0 maal 
Landbouwmachines vermeerdering 4,2 maal 

Voor de oorlog had het Oosten van Duitsland, wat nu dus de DDR 
is, geen belangrijke scheepsbouwindustrie. Thans beschikt het over 
grote werven, zoals de Warnow-werf. In 1949 werkten hier nog slechts 
een paar honderd man. Begin 1956 was het personeel uitgegroeid tot 
8.000 man. Verscheidene schepen van 10.000 ton zijn hier reeds te water 
gelaten. Hoe snel de scheepsbouw in de DDR is ontwikkeld, blijkt uit 
het feit, dat het handelsverdrag voor 1957 dat vorige maand tussen de 
Sowjet-Unie en de DDR werd gesloten, voorziet in de levering van 
schepen door de DDR aan de USSR. 

V er betering van het levenspeil 

DE snelle ontwikkeling van de nationale economie der DDR gaat ge
paard met een voortdurende verbetering van het levenspeil der 

bevolking. Het nationale inkomen is eind 1955 gestegen tot 170 procent 
van dat in 1950. Volgens het eerste vijfjarenplan zou de omzet van de 
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kleinhandel verhoogd worden tot 27 miljard mark in 1955. In werkelijk
heid is het 31,6 miljard mark geworden. 

De prijzen waren eind 1955 32 procent I a ge r dan in 1950! 
Volgens het plan zou het gemiddelde loon in 1955 tot 116,5 procent 

van het peil van 1950 stijgen. In werkelijkheid is het echter 144,5 pro
cent geworden, dus bijna anderhalf maal verhoogd! 

De gestadige verbetering van de levensstandaard vindt zijn uitdruk
king in de ontwikkeling van de goederenomzet Het was de bedoeling 
om deze omzet in de loop van het vijfjarenplan tot 159 procent van die 
in 1950 te verhogen. In werkelijkheid bereikte men een stijging tot 183 
procent, dus aanzienlijk meer dan het oorspronkelijke plan. 

In Nederland en andere Westeuropese landen wordt door de regering 
een consumptiebeperking aan de bevolking opgelegd. In de DDR ech
ter is gedurende het eerste vijfjarenplan (1950-1955) en daarna de con
sumptie der bevolking toegenomen, van sommige artikelen zelfs aan
zienlijk, zoals blijkt uit onderstaand staatje, dat de stijging van het ge
bruik per hoofd (1950 is 100 procent) in 1955 aangeeft: 

vlees en vleeswaren 220 procent 
vis en viswaren 230 
vetten 212 
eieren 281 
bovenkleding 425 
leren schoenen 274 
fietsen 553 
radio- en televisie-toestellen 553 
fototoestellen 769 

" 
" 
•• 
" 
" 
" 
" 
" 

Talrijke maatregelen zijn in 1956 door de regering van de DDR geno
men ter verhoging van de levensstandaard der bevolking. Wij noemen 
er hier slechts drie: de grote prijsverlaging op 4 juni 1956, waardoor 
textiel-waren 25 tot 30 procent (bovenkleding zelfs 60 procent!) goed
koper werden, schoenen eveneens 25 tot 30 procent goedkoper; verho
ging van alle ouderdoms- en weduwenpensioenen en de kinderbijslag 
op 1 december 1956; het besluit om in de loop van 1957 de werktijd in: 
de industrie en bij het verkeerswezen van 48 uur per week te bekorten 
tot 45 uur per week met behoud van loon. Wat het laatste betreft, op 
1 maart j.l. is deze werktijdbekorting ingevoerd voor anderhalf miljoen 
arbeiders in de machine-industrie, de hoogovens, de staalfabrieken, 
walserijen en bepaalde takken van de chemische industrie. 

De DDR heeft dus in de afgelopen jaren belangrijke successen ge
boekt bij haar nationale opbouw. Maar dat wil niet zeggen, dat alle 
moeilijkheden uit de weg zijn geruimd. De zich snel uitbreidende indu
strie heeft bijvoorbeeld niet de beschikking over voldoende steenkool 
en staal. · 

Het spreekt echter vanzelf dat de grote successen van de DDR hun 
invloed doen gelden op de positie van de DDR zowel in het buiten- als 
als in het binnenland. Het gezag van de regering der DDR is na de vo1-
tooiing van het eerste vijfjarenplan aanzienlijk gestegen en geconso
lideerd. In de korte tijd na haar oprichting op 7 oktober 1949 is de DDR 
een belangrijke factor geworden in internationale aangelegenheden. 

In de eerste plaats is de DDR een integraal deel van het socialisti-
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sche kamp. Zij heeft met de landen van dit kamp in totaal 350 verdra
gen en aceoorden gesloten op alle mogelijke gebieden. In 1950 was de 
handel der DDR met de socialistische landen 1,6 miljard mark. In 1954 
groeide dit uit tot 4,1 miljard mark. De export van de DDR is in 1950-
1955 verdrievoudigd en van machines zelfs verzesvoudigd. 

Daarnaast stijgt het aanzien van de DDR in de kapitalistische we
reld voortdurend. Zij heeft met 20 kapitalistische landen handels
overeenkomsten gesloten, niet inbegrepen de Afrikaans..;Aziatische lan
den. Het is interessant om deze ontwikkeling even te volgen. In 1951 
had de DDR slechts drie verdragen met de regeringen van kapitalis
tische landen. In 1953 was dit al gestegen tot negen, in 1954 tot 17 en in 
1955 tot 20. 

Een van de beste bewijzen voor het grote en nog steeds toenemend 
aanzien van de DDR in de internationale handel is de Jaarbeurs van 
Leipzig, het contactpunt voor de Oost-West-handel, die niet gemist 
kan worden door belangrijke ondernemingen in de Westeuropese lan
den. 

Het feit dat de kapitalistische landen de DDR nog steeds niet hebben 
erkend, doet niets af aan de belangrijke internationale positie van de 
DDR en kan deze positie, zoals de ervaring leert, nauwelijks verzwak
ken. 

Vertrouwen in regering en SED 

Ongetwijfeld hebben de Westelijke, met name de Westduitse impe
rialisten ten tijde van de gebeurtenissen in Hongarije .getracht ook 

ongeregeldheden in de DDR te ontketenen. Hun pogingen werden 
echter in de kiem gesmoord en nergens zijn zij er in geslaagd deze te 
veroorzaken. De vastberaden houding van de Socialistische Eenheids
partij van Duitsland (SED) in de gebeurtenissen rondom Hongarije, 
die zij van het begin af aan heeft gekarakteriseerd als een contra-re
volutie, als een fascistische putsch, heeft er toe bijgedragen, dat de 
arbeiders in de DDR geen weifelende houding aannamen. Zij stonden 
in de bedrijven gereed om, desnoods met de wapens in de hand, hun 
verworvenheden en hun Duitse Democratische Republiek te verde
digen tegen alle aanvallen van de imperialisten en hun agenten in de 
DDR. 

De DDR is dus gebleken een stabiele vredesmacht te zijn, die snel 
.groeit en ieder jaar in kracht toeneemt. Het is duidelijk, dat dit zijn 
uitwerking moet hebben op de positie van de DDR in de internationale 
politiek. 

Maar het feit dat de imperialisten er niet in geslaagd zijn provoca
ties op grote schaal te organiseren, wil niet zeggen dat zij ook over
tuigd zouden zijn van de nutteloosheid daarvan. In dit licht bezien is 
de gemeenschappelijke verklaring die de Sowjet-Unie en de DDR be
gin januari ondertekenden buitengewoon belangrijk. Deze verklaring 
immers heeft de positie van de DDR in alle opzichten aanzienlijk ver
sterkt. Zij heeft tot doel te verzekeren, dat ook in de toekomst provo
caties tegen de DDR tot mislukking gedoemd zullen zijn. 

Met grote nadruk wordt in de verklaring gezegd, dat elke poging 
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om het Duitse vraagstuk met geweld op te lossen en om de DDR te 
ondermijnen resoluut zal worden verijdeld. Premier Boelganin en pre
mier Grotewohl, die de verklaring ondertekenden, hebben daarna op 
een manier die niet misverstaan kan worden uiteengezet wat de be
tekenis hiervan is. 

Op de receptie in Moskou ter ere van Grotewohl verklaarde de 
Sowjet-premier o.a.: "Wij zullen ook voortaan onze vriendschap met 
de Duitse Democratische Republiek versterken en haar met alle mid
delen tegen de aanvallen van onze vijanden beschermen". 

Grotewohl liet er in zijn uiteenzetting voor de Volkskamer van de 
DDR nog minder twijfel over bestaan, hoe het socialistische kamp zal 
reageren op provocaties tegen de DDR. 

"De gemeenschappelijke verklaring van de Sowjet-Unie en de DDR", 
aldus Grotewohl, "is een vernietigende slag voor de speculaties van de 
NAVO-strategen. Voor hen betekent zij: Wie de DDR aanvalt, valt 
ook het gehele socialistische kamp aan en zal door dit kamp verslagen 
worden. Het zal hun niet gelukken de staten van het socialistische 
kamp een voor een in de koude oorlog te vermurwen en te vernieti
gen. Bij elke aanval op een socialistisch land zullen zij de gesloten en 
gebalde kracht van alle staten van het kamp tegenover zich krijgen. 
Dit betekent dat met het resulaat der besprekingen in Moskou niet 
alleen de DDR, maar het ,gehele socialistische kamp versterkt wordt .... 
De besprekingen met de Sowjet-regering en met de Chinese regerings
delegatie hebben de hele wereld getoond, dat deze twee grote staten 
vastberaden aan de zijde van onze republiek staan. Op zulke vrienden 
kan men in iedere situatie rekenen". 

Wat Boelganin en Grotewohl gezegd hebben, is duidelijk: de Sowjet
Unie, China en het gehele socialistische kamp hebben hun gehele ge
wicht in de schaal geworpen om de Duitse Democratische Republiek, 
dit bolwerk van de vrede, niet alleen te beschermen, maar ook te 
versterken. 

E. LANDSMA 

177 



' 

f 

BREDERO, dichter van het volk 
De drie grote dichters uit de eerste helft van onze, precieser gezegd 

van de Amsterdamse 17de eeuw, nog altijd in de betekenis van hun werk 
als geheel ongeëvenaard, slechts enkele jaren in leeftijd verschillend, 
zijn daarom nog geen vertegenwoordigers van eenzelfde klasse of laag 
der bevolking. En het mag merkwaardig iheten dat onder hen, naast de 
intellectueel uit de regentenklasse Hooft en de niet onbeduidende zaken
man Vondel, in de kunstschilder Gerbrand Adriaansz. Bredero ook een 
dichter optreedt, die zijn inspiratie grotendeels vindt in het leven van 
de volksklassen. 

Uit het volk geboren mag men hem alleen noemen, wanneer men on
der volk samenvat al degenen die buiten de regerende klasse vielen. Zijn 
vader was schoenmaker, dat wil z.eggen beoefenaar van een der fijnere 
takken van het handwerk- in een tijd dat schoenmakers en schoen
lappers streng gescheiden waren en in het schoenwerkveel luxe heerste. 
Hij was ook niet geheel onbemiddeld, en kocht gaarne schilderstukken. 
Dat hij zeker aanzien genoot, blijkt uit zijn verkiezing tot kapitein ·bij 
de schutterij. Gerbrand kreeg dan ook een goede opvoeding, in zoverre 
althans, dat hij de franse school bezocht. Met dichten is hij, volgens 
eigen getuigenis, reeds van zijn "kindse benen" begonnen en er zijn en
kele liederen bewaard, die heel sterk het stempel dragen van jeugd
werk . Hij moet toen reeds voor de beoefening van de poëzie een soort 
van club gehad hebben, maar al vroeg is hij lid geworden van de rede
rijkerskamer De Egelanti.er, die het middelpunt vormde van het amster
damse letterkundig leven. Men kan niet z.eggen, dat zij een bepaalde 
richting vertegenwoordigde. In zekere mate zette zij de oude, vorme
lijke rederijkerstraditie voort, maar zij was toch vooral het milieu, 
waarin de renaissancepoëzie, steunend op de schoonheidsbegrippen en 
vers-maten der latijnse klassieken, zich ontwikkelt. 

In dit milieu vond Bredero, die zich reeds in 1607 met de renaissance
maten vertrouwd toont, in hoofdzaak zijn eigen wegen. Wegen, want hij 
zocht geenszins hetzelfde in de verschillende vormen van dichtkunst, 
die hij beoefende en we zullen die dan ook een voor een moeten bekijken. 

Om te beginnen dan de lyriek, in hoofdzaak minneliederen. Na enige 
blijkbaar zeer vroege, die niet altijd even vlot, maar wel altijd levendig 
zijn, volgen een aantal, die in hun frisse levendigheid en natuurlijkheid, 
in de zuivere verklanking van een stemming, waarin fijne gevoeligheid 
beurtelings met speelsheid en weemoed gepaard kan gaan, met weinig 
hartstocht maar veel innigheid, huns gelijken niet hebben. Ook niet in 
Bredero's latere, soms diepere, maar steeds zwaarwichtigere lyriek. 

Als tweede periode zie ik ( Gerbrand heeft zijn werk nooit naar tijds
orde gerangschikt) die, waarin de invloed van de grotePieter Cornelisz. 
Hooft onmiskenbaar is. In een enkele proeve in het arcadische (het 
geïdealis.eerde "heTders" leven, voor Bredero te weinig reëel), in eèn 
ne~ging tot de sonnetvorm, maar vooral in een aantal somber gestemde 
liederen met vierregelige strofen en zesvoetige regels. Hier kan van 
meer dan invloed, van navolging gesproken worden, en al blijft Bredero 
iets minder verfijnd, meer dan één lied zou men ook voor werk van de 
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drost van Muiden kunnen houden. De voorliefde voor deze dichtvorm 
verdwijnt met de liefde voor de "bruynoogdd coninginne" die hij bezingt 
(ong. 1609) en in de dan volgende tijd van .zijn grote liefde, Margriete, 
wordt hij weer veel meer zich zelf. Toch krijgen we nu een andere Bre
dero dan in de jeugdpoëzie: diepten van gevoel tveden voor stemmingen 
in de plaats, hij wordt inniger, maar in 't algemeen wel minder be-
koorlijk. . 

In de rederijkerspoëzie tellen ook de refereinen ;,in 't sotte" mee en 
die traditie zal .zich ook in de Egelantiêr hebben voortgezet. In elk geval, 
Brederoknoopt er met zijn "boertige" liederen (een twintigtal, maar er 
zullen er ook wel ongedrukt zijn .gebleven) bij aan. De stoffen, meren
deels boerse manieren en zotte vrijages, zijn doorgaans nogal traditio
neel, maar Bredero's geest en schilderoog weten er toch wat aparts van 
te maken. Het meest bekend gebleven is het rumoerige Boerengesel
schap, met de beginregel: 

"Arent Pieter Gijsen, met Meuwes, Jaap en Leen" 
maar er zijn er veel beter, zoals de boerenkermisgang Van Gijsjen en 
Trijn Luls en de raadgevingen van de petemoei aan het neefje op 
vrijersvoeten. Vrij en meesterlijk suggestief is hij genoeg; grof of zwoel 
eigenlijk nooit. 

Natuurlijk hebben deze liederen, de eerste taferelen uit het volks
leven waarmee de dichter voor de dag kwam, in een bredere kring 
ingang gevonden dan zijn minneliederen en vaker dan deze worden ze 
door tijdgenoten geprezen. Maar het zou te ver gaan te menen, dat zijn 
populariteit er grotendeels op berustte. Reeds de vijf drukken van de 
na zijn dood verzamelde Nederduytsche Rijmen, een nalezing waarin 
geen enkel boertig lied voorkomt, spreken een andere taal. 

Wel mag men aannemen, dat zijn toneelwerk, zijn dramatische poëzie, 
tot de grote naam die hij zich reeds ,zo vroeg verwierf, meer heeft bijge
dragen dan zijn liederen. Was het beter, greep het hoger? Ik meen, dat 
men hier feitelijk voor Ol).vergelijkbare grootheden staat. Zeker moet in 
het oog worden gehouden, dat voor de rederijkerskamers, de organisa
ties van zich aan de dichtkunst wijdende gemiddelde burgers, het "spel" 
altijd de hoogste dichtvorm is geweest. 

Bredero's begin was volkomen origineel. Zochten anderen hun stoffen 
in de bijbel of de klassieke oudheid, een enkele maal in de vaderlandse 
geschiedenis - in geen van deze bronnen vond hij de romantische erotiek 
die hij behoefde. Wel vond hij die in een groep van romans van Spaanse 
herkomst, de zogenaamde Amadisromans, boeken vol wilde en zwoele 
romantiek, die de grote Cervantes in zijn Don Quijote bespot en ten dele 
parodieert. Deze droeg een uitgesproken klassekarakter. De geletterden 
waren over deze dik opgelegde romantiek en ridderlijkheid reeds lang 
heen, maar in de niet overvloedige ontspanningslectuur van de kleine 
burgers nam zij een voorname plaats in. Belangrijke conflicten of karak
terontwikkeling moet men in het drietal drama's in verzen dat Gerbrand 
uit deze stoffen trok niet zoeken. De versificatie houdt niet over. Maar 
behalve, dat hij ze nogal doorspekte met liedjes, bracht hij er een element 
in, dat voor zijn verdere ontwikkeling van de hoogste betekenis zou 
zou worden:-het komische intermezzo. Op zichzelf was dit niets nieuws: 
de rederijkers deden er druk aan en - om een ander voorbeeld aan te 
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halen - bij Shakespeare treft men het veelvuldig aan, maar bij Bredero 
zit er een groei in, die het allengs overheersend maakt. 

Hij begint, in R o d der i c k ende Alp ho n sus, op traditionele 
wijze, met wat kwinkslagen en malle gesprekken van knecht· en dienst
meid. Maar in G r i a n e nemen de komische figuren, een hollandse 
boer en zijn vrouw,een actief aandeel in het toch te Constantinopel spe
lende stuk en alleen zij maken er iets levends van. Met een gerust hart 
laat Bredero het in het Byzantijnse rijk te vondeling gelegde kind door 
een Hollandse boer vinden en grootbrengen. Oorspronkelijk heeft hij 
denkelijk een komische parallel beoogd. Maar eenmaal in het gebeuren 
gehaald lieten Bouwen lang-lijf en Sinnelijcke 1) Nel zich niet meer 
wegsturen en aan 't slot worden zij aan 't hof ontboden. Dat is allemaal 
geen onbeholpenheid, maar de onweerstaanbare liefde voor het volks
leven. 

Een merkwaardig iets in Griane zijn de duidelijk aanwijsbare navol
gingen van Shakespeare's The Winters tale, kort te voren door Engelse 
tonelisten te Amsterdam gespeeld. Ik kan hier niet elk stuk bespreken, 
maar ik vindt het niet onbelangrijk, dat Bredero in een van de bedrijven 
van het onvoltooide A n ge n i et de dialoog van Shakespeare benadert. 

Ten volle kon de dichter zich laten leiden door zijn liefde voor het 
volksleven in zijn kluchten. Zijn stof ontleende hij aan in vele landen 
verbreide volkverhalen, maar de aankleding, in de ruimste zin, was ge
heel van hemzelf. En ziet, nu schrijft hij, wat hem tot dusver niet gelukt 
was, echt toneel. De personen zijn niet langer uitzeggers van ontboeze
mingen, maar levensware typen, geschetst in hun handel en wandel. Hij 
liet ze dan ook niet praten in de zorgvuldige versmaat van de renais
sance maar in het veel vrijere middeleuwse metrum. 

Het eerste stuk, D e K 1 u c h t v a n d e K o e, vertelt van een boer, 
die, zonder het te weten, de hem ontstolen koe ten bate van de dief ver
koopt. Het bevat prachtige tafereeltjes, maar ook een paar de eenheid 
schadende opvullingen. D e K 1 u c h t v a n d e M o 1 e n a a r is een 
meesterstuk. De molenaar zoekt een avontuur inet een voor de nacht op
genomen vrouw, maar die weet het zo aan te leggen, dat hij, zonder het 
in 't donker te merken, bij zijn eigen vrouw terecht komt. Hier is, al vul
len deze streken natuurlijk niet het hele stuk, een sterke eenheid bereikt 
en de ontknoping wordt door de gesprekken uitmuntend voorbereid. 
De dialoog is volkomen waar, kleurig, bij tijden uitermate vrij, maar ook 
dan geestig en voor de onbevooroordeelde nooit stuitend. 

Weer anders gaat Bredero te werk in Ma art j e. Dit is in zijn kern 
een vertaling (en een goede en getrouwe vertaling, niettegenstaande hij 
niet rechtstreeks, maar uit het frans vertaaLde) van het blijspel Eunu
chus van de latijnsedichter Terentius. Het heeft tot onderwerp het bin
nensmokkelen van een minnaar in de gedaante van een zwarte slavin 
(bij T. een gesnedene). Gerbrand verplaatste de handeling naar een 
plaats die Den Haag genoemd wordt, maar Amsterdam is. De sfeer daar
voor schept hij door het invlechten van een aantal amsterdamse tafe
reeltjes. Deel aan de handeling krijgen ze vrijwel niet, het blijft bij al
leenspraken en verhalen, maar daaronder voortreffelijke. Beroemd ge
wo:vden zijn de schildering van de markt en de sinterklaasavond. Dit-

1) Zindelijke. 
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maal krijgen we minder het eigenlijke volksleven dan dat van de geze
ten burgerij. Daaronder speelt het stuk dan ook. 

Geheel omgekeerd wordt de verhouding van de twee elementen dan 
in het laatste stuk, D e S p a a n s e Braband e r. De hoofdpersoon 
is een berooide antwerpenaar (dus uit spaans Brabant), die de grote 
heer speelt in Amsterdam en iedereen (op bescheiden schaal) oplicht. 
Maar dit verhaal, ofschoon met geest uitgewerkt, is toch niet veel meer 
dan de draad, die de talrijkeamsterdamsetaferelen bijeenhoudt- waar
van er vele niets met Jerolimo te maken hebben, die trouwens veel 
praat, maar met wie eigenlijk niets gebeurt. Een beeld, ik zou wel willen 
zeggen een zo volledig mogelijk beeld van het amsterdamse leven, zoals 
zich dat in de straten afspeelde, daar was het Bredero om te doen. Hij 
brengt ons typische amsterdamroers en amsterdamse (wellicht in de 
herinnering voortlevende) typen 1): buurtende burgers, die niet schro
men elkaar de doopceel te lichten, knikkerende of baldadige jongens, 
snollen, spinsters uit de achterbuurten, een vrek, een uitdraagster, we 
zien de schout en een notaris in functie. Erg voordelig komen ze niet uit: 
aan allemaal is een steekje los. Dat wordt realistisch, maar met een 
leuke spot verteld, zo iets van: zijn we zelf ook niet een beetje zo? De 
schout komt het slechts weg. Boven alle munt uit de· scène van de twee 
snollen, vooral dan het verhaal dat zij elkaar doen van hoe ze in het 
grote gild zijn gekomen. Dit is van een levenswaarheid, een fijne en 
gevoelige, maar geen ogenblik sentimentele psychologie, die men wer
kelijk groot mag noemen. 

De Brabander is dan ook zeker onder Bredero's werk de stoutste con
ceptie. Dat het stuk het ook voor het hedendaagse publiek nog goed 
doet, is bij het afscheid van Jan Musch duidelijk gebleken. De figuren 
van Jerolimo en het knechtje Robbeknol dankt hij aan een Spaanse 
schelmenroman. 

Buiten zijn werk en enkele brieven hebben wij vrijwel geen gegevens 
over 's dichters persoonlijkheid. De fantasie heeft dit meermalen op 
minder gelukkige wijze zoeken aan te vullen. De voorstelling van een 
min of meer verlopen, tragische losbol kunnen wij gerust opzij schuiven. 
Hij was wel iemand, die op zijn tijd de bloemetjes buiten zette, maar 
stellig ook iemand die zijn kunst ernstig nam en een harde werker. Wij 
weten van de verstrekkende zorgen, die hij aan de opvoeringen (en dat 
waren er heel wat!) van zijn stukken besteedde. Verschillende voor
redes laten zien hoezeer en hoe oorspronkelijk hij litteraire vragen door
dacht. Wij mogen hem ook voor een beminnelijk mens houden en de 
meisjes die hij het hof maakte, waren hem niet ongenegen. Pas als het 
om trouwen zou gaan, trokken zij zich terug. Hij zocht het dan ook wel 
erg hoog. 

Elders heb ik uiteengezet, waarop ik deze mening grondt. In een kort 
bestek is dat niet te doen. 

Rest een enkel woord over zijn betrekkingen tot culturele grootheden 
van zijn tijd. Opmerkelijk is zijn, wel wat gezwollen opdracht van zijn 
eerste stuk aan Hugo de Groot, een opdracht die van enig persoonlijk 
contact spreekt en waarin figuren als Daniel Heynsius en Petrus Scrive
rius zijn vrienden heten. In het gastvrije huis van de reder en oud-zee-

l) Hij vindt het beter het stuk een generatie terug te laten spelen. 
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man Roemer Visscher (die ook als boertig dichter zekere invloed ophem 
heeft gehad) was hij geen vreemde. Maar toen hij van de begaafde Tes
selscha werk ging maken, kwam de 'Vader tussenbeide. Nauw verbonden 
was hij met de geneeskundige en dichter Samuel Coster, die men de 
grondlegger van het amsterdamse toneel mag noemen. Met verontwaar
diging wijst deze de "laster en achterklap" af, waar Bredero aan bloot 
stond- blijkbaar van lieden wie zjjn kluchten niet aanstonden. De ver
houding tot Hooft is niet geheel duidelijk. Wij hebben een brief, waarin 
hij aanbiedt De Groot op het Muiderslot te introduceren, wij kunnen uit 
het lied op het verlies van Margriete vermoeden, dat hij daar gelogeerd 
heeft, maar Hooft noemt hem nooit en heeft ook geen lijkdicht ge
schreven (wel zijn broer Willem). Daarentegen heeft hij wel (in het 
laatst van diens leven) Brederode berijming toevertrouwd van het blij
spel Schijn-heilige, dat hij uit het Italiaans vertaald had. Met Vondel, lid 
van de brabantse kamer, heeft Gerbrand geen contact gehad. Diens lijk
dicht is wat aanmatigend. 

Bredero's aanzien is de laatste halve eeuw vrij sterk in de stijgende 
lijn. Velen doet hij reeds meer dan Hooft. Ondanks zijn mindere vol
maaktheid en bescheidener cultuur. Maar beide waren misschien voor
waarden voor een gullere en warmere vitaliteit. Daarmee heeft hij het 
nederlandse volk meer te zeggen. 

J. A. N. KNUTTEL. 

DE ECONOMISCHE QN,TWIKKELING 
IN DE SOWJET-UNIE' 

Enkele lezers wezen op een onnauwkeurige formulering in het artikel, dat 
onder bovenstaande titel in het maart~nummer van Politiek en Cultuur werd ge• 
publiceerd. Op blz. 120 werd gezegd: "De graanoogst bereikte in 1956 de hoogte 
van 3.3 mlrd poed (een poed = 16,38 kg), de rijkste oogst die ooit behaald werd. 
In vroeger jaren was meer dan 2 mlrd poed al een grootse prestatie en in 1913 
werd niet meer dan 1,3 mlrd poed voor de markt voortgebracht." 

Het woord graanoogst geeft echter niet precies aan, wat wordt bedoeld. Het 
cijfer van 3,3 mlrd poed (54,2 mln ton) laat zien wat aan de staat werd afgele· 
verd door de kolchozen en sowchozen. V anclaar ook de vergelijking met wat in 
1913 voor de markt, dus aan de consumenten buiten het platteland, werd rvoort• 
gebracht. 

De oogst op zichzelf is aanzienlijk hoger dan het hier genoemde cijfer. Een pre• 
des getal is mij hiervan niet bekend. In het verslag over de resultaten van het jaar 
1956 wordt slechts gezegd: "De bruto~graanoogst nam in 1956 in vergelijking met 
1955 toe met 20 pct en was de grootste in de geschiedenis van het land, groter 
zelfs dan de oogsten van de zeer voorspoedige jaren 1937, 1940 en 1952." 

In de statistiek die een vergelijking geeft tussen 1913 en 1956, afgedrukt op blz 
125, is een fout geslopen. De bebouwde oppervlakte bedroeg in 1913 0, 66 mln ha. 
Deze oppervlakte wordt natuurlijk niet alleen met graan bebouwd. In dezelfde 
statistiek moet de opbrengst per ha. uitgedrukt worden niet in poeds maar in een· 
tenaren. 

J. w. 
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BOE.K,BESPREKING 

"Er zijn ook goede Duitsers" 

HET was bij het uitgaan van het Amsterdamse Centraal Theater, enkele weken 
geleden, dat een vrouw van een goede veertig tot haar man zei: "Er zijn 

toch ook nog goede Duitsers". 
Die uitspraak sloeg beslist niet op de hoofdfiguren, die zij zojuist ruim twee 

uur lang op het witte doek had zien rondspoken. Zij bedoelde dus niet Wilhelm Il, 
niet Hindenburg, niet Ludendorff, niet Hitler, Goering, Goebels, Speidel, Pferd~ 
menges of Krupp. De uitzonderlijke Duitse documentaire "Heersers over Leven 
en Dood" had haar bepaald geen sympathie voor dit schoelje van klassiek~ 
Pruisischen en militaristisch~fascistischen huize bijgebracht. 

Neen, in haar verzuchting klonk de welgemeende bewondering voor de makers 
van de film, óók Duitsers, én - dat willen wij uit onze eigen reactie er meteen 
maar bij concluderen - voor die strijders in Duitsland, die - 32.000 stakingen 
tussen 1900 en 1914, om één "klein" rvoorbeeld te noemen - ónze democratische 
strijd gestreden hebben tot het bittere, voor hen zo dubbel wrede einde. 

,.Er zijn toch ook nog goede Duitsers" ... , welk een alles zeggende uitlating 
uit de mond van een goed Nederlander. Van één, willen wij aannemen, di~ zich 
nimmer in de historische, sociaal~economische en ~politieke problemen van Duits~ 
land had verdiept. Die dood simpel met haar Nederlands gemoed de "mof" had 
leren haten; die zoveel Duitse lafheid, monsterachtigheid en harteloosheid had 
leren kennen, dat zij nooit enige behoefte had gevoeld om zich het bestaan van 
een ander Duitsland af te vragen. Die in de keuze van de heer Speidel door ook 
onze regering tot opperbevelhebber van ons leger, geen enkele aansporing had 
gevoeld tot een herziening van haar bijzonder duidelijke en eenvoudige opvatting: 
dat de moffen niet deugen. 

Begrijp goed, zo stellen wij ons het gedachten~ en gevoelsleven van die on~ 
bekende vrouw voor; en dat omdat we er veel van het onze, ondanks méér kennis. 
waarschijnlijk van het verleden, van het Duitsland van Mozart en Beethoven, 
Marx, Engels, Liebknecht, Luxemburg, Thälmann en Pieck, van de gebroeders 
Mann, van Brecht en Seghers, in kunnen leggen en herkennen. Omdat ook wij 
nog altijd niet in staat zijn, op Duits eender te reageren als op Frans of Engels; 
omdat ook wij bij zelfs de lichtvoetigste trommelklanken, die een Otto Klemperer 
(óók een Duitser, tot '33 ... ) in het Concertgebouw aan Richard Strauss' "Till 
Eulenspiegel''~partituur weet te ontlokken, de Wehrmacht zien en horen; omdat 
ons hele gedachten~ en gevoelsleven blijkt te zijn doordrongen van argwaan, 
wantrouwen, twijfel, én ... zekerheid, dat veel zoet gevooisd Teutoons om onze 
scherpste stekels vraagt. 

* 
WAAROM deze wellicht weinig zakelijke en in ieder geval sterk subjectieve 

bespiegeling? Omdat we een boek 1 ) hebben gelezen, dat recht heeft op 
een zo objectief mogelijke beoordeling, al is de schrijver ervan een voormalig 
Oostpruisisch landjonker, die als Duits diplomaat óók lid werd van de NSDAP. 
Het betreft hier het boek "Un.ferwegs nach Deutschland", geschreven door Wolf~ 
gang Gans Edler Herr zu Putlitz, voorzien van de ondertitel "Errinnerungen 
eines ehemaligen Diplomaten". 

De naam zegt al, uit welke klasse hij komt, en in de eerste bladzijden van het 
boek maken wij dan ook kennis met het Junker~milieu, waarin de kunstzinnig 
geïnteresseerde W alfgang een ietwat buitenbeense plaats innam. Tegelijkertijd 

1) Wolfgang Gans Edler Herr zu Putlit:~: "Unterwegs nach Deutschland" 
Erinnerungen eines ehemalichen Diplomaten. Verlag der Nation 1956. 
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ontmoeten we in hem - en dat het hele boek door - een - mogen we het 
zeggen? - typisch-Duitse sentimentaliteit, waar het zijn familie betreft, en zeker 
ook de geboortegrond waarmede die familie sinds mensenheugenis zo nauw in 
eigenaars-verhouding verbonden was. 

Aan het einde van het bijna 400 bladzijden tellende boek ontmoeten we W alf
gang Gans, thans in de vijftig, bij zijn tante in de DDR, waar hij na jarenlange 
omzwel'vingen door de "vrije wereld", een nieuw Duits onderdak vindt. Doch in 
heel dat belangwekkende relaas van een man, die als vooraanstaand diplomaat 
vlak bij het vuur der Hitler-ketel zat, is er dat bijna onvoorstelbaar onverstoor
bare huis-, tuin- en keuken-denken aan "moeder", plus aanverwante groot
grond-relaties, dat ons kriegel maakt. Dit bederft voor ons veel van het genoegen, 
een telg uit een oud Junkergeslacht tenslotte te zien toasten op een nieuw Duits
land, samen met een officier van de Volkspolitie, én ... met tante. 

* EN toch zou het onjuist zijn, hier in zijn oordeel halt te houden; er als goedkope 
apotheose de vraag aan toe te voegen, of het nu werkelijk wel In het geval 

Putlitz 100 % goed-democratische én -Duitse overwegingen waren, die hem in 
1936 deden besluiten, als ambassade-secretaris in Londen tot de nazi-partij toe 
te treden. 

Want Putlitz had alle factoren mee, om een verwoede Hitler-kwant te worden. 
Hij mag dan in zijn jeugd, volgens zijn eigen beschrijving anno 1956, warme en 
zelfs actieve sympathieën hebben gehad voor de revolutionairen van 1918, zijn 
afstamming, zijn loopbaan in de handel en vervolgens de Duitse diplomatie -
ook in de Weimar-republiek nu niet direct een vooruitstrevende kaste - vormden 
toch bepaald gevaarlijke factoren bij zijn ontwikkeling rond en na 1933. Putlitz' 
opmerkingen over zijn verblijf als zaakgelastigde op Haiti ( 1931 ) na een functie 
aan de ambassade in Washington, laten zien, hoe moeilijk het voor iemand van 
zijn klasse is, door te dringen tot de kern der verschijnselen. En het lijkt hier dan 
ook meer een zekere "Schadenfreude" van een Duits burger over de problemen 
der "oude" kolonisatoren daar en elders, die hem tot een serie algemene, weinig 
zeggende opmerkingen over "blank" en "bruin" brengt. 

Ook thans kan men zulke geluiden weer vernemen, als geraffineerd element 
in de run van Bonn naar afzetgebieden en wingewesten in de steeds zelfstandiger 
wordende landen van Azië en Afrika. 

Maar bij Putlitz klinkt dit alles zeer onschuldig; getuigt het van een gematigde, 
milde burgerkijk op het leven, waarin hij zijn bescheiden diplomaten-rol speelt. 

* EN dan komt '33; met name de Rijksdagbrand, waarover Putlitz enkele belang-
wekkende mededelingen- doet; belangwekkend ook voor ons, omdàt de 

beruchte Engelse journalist Sefton Delmer er bij ten tonele wordt gevoerd. Delmer 
dook in de oktober-dagen van 1956 in Boedapest op, en heeft als boezemvriend 
van prins Bernhard de hand gehad in de publikaties over het Nederlandse Hof
<:onflict. 

Deze man blijkt de gehele nacht van de Rijksdagbrand in het gezelschap van 
Goering te hebben vertoefd, en ijverig de legende van "de verijdelde putsch
plannen der communistische brandstichters" te hebben verspreid. 

Delmer komt opnieuw in het boek op de proppen, als Putlitz begin 1944 van 
Amerika naar Engeland terugkeert, waarheen hij reeds in 1940 vanuit ons land 
was gevlucht. De man is dan hoofd van de Duitse uitzendingen van de BBC, en 
kan Putzlitz daarbij goed gebruiken. 

,.Ik was ietwat verbaasd," zegt de schrijver, "toen men mij de naam van de 
leider der uitzendingen noemde . . . Ik hield Delmer tot dan toe wegens zijn 
intieme betrekkingen tot Adolf Hitier voor een nazi-vriend. Had ik mij misschien 
vergist? Menig Duits emigrant in Londen heeft in de jaren vóór de oorlog ge
loofd, dat ik een Gestapoman was." 
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Het mysterie~Delmer bleef overigens ook voor Putlitz bestaan, want hij ver~ 
telt over de radio~ploeg 'Van Hitler's ex~vertrouweling: 

"In hun totaliteit waren deze door Delroer gekozen Duitse en Oostenrijkse 
medewerkers allesbehalve een elite van anti~fascistische strijders. Menigmaal 
kreeg ik een wilde behoefte, de een of ander een krachtig "Heil Hitler" toe te 
roepen. Delroer was niet vergeefs bij Hitier en Goebbels in de leer gegaan. Zijn 
propagandatechniek leek op die van de nazi~radio als het ene ei op het andere ... 
Delroer zelf regeerde op uitgesproken dictatoriale wijze en behandelde zijn 
mensen als koelies . . . Hij dacht er niet aan, een echt patriottisch Duits woord 
in zijn uitzendingen toe te laten ... " 

Kortom, dit gezelschap rondom Delroer ·was een uitermate dubbelhartig stel 
lieden, tot wie ook voormalige ss~fficieren behoorden, die in verbinding ston~ 
den met Rudolf Hess. Putlitz vertelt van één hunner, die zich Nansen noemde 
en in opdracht van de Britse geheime dienst aan de reactionaire Poolse overste 
Bor~Komorowski wapens uit de SS~voorraden had geleverd. 

Zowel N ansen als Delmer hadden kennelijk te maken met de aanslag op 
Hitier van 20 juli 1944, die, zoals bekend, ten doel had, de weg te banen voor 
een aparte vrede in het Westen, met zo mogelijk een gezamenlijk geallieerd~Duits 

. optreden tegen de zegevierende Sowjet~legers. 

* EN hier komt men onvermijdelijk, temidden van d~ vele anecdotes die Putlitz 
over zijn nazi~chefs vertelt, en van de hartelijk~menselijke bewoordingen, die 

hij met name voor de zojuist overleden Engelse staatsman Lord Vansittard over 
heeft, aan de vraag, welke rol deze Duitse diplomaat in dit Engels~Duitse spel 
heeft gespeeld. 

Putlitz is nogal karig met zijn mededelingen over eigen activiteiten, maar zeer 
duidelijk maakt hij, dat de opvattingen van Churchill~Vansittard in de laatste 
jaren vóór de Tweede Wereldoorlog zijn sympathie hadden. 

Hij werkt dan, als gezegd, in Londen en krijgt na de geheimzinnige dood van 
gezant Hoesch - uit de oude W eimar~diplomatie - Van Ribbentrop als chef.' 

Kostelijk zijn de verhalen over de pralende, hysterische pronkzucht waarmede 
deze latere minister van buitenlandse zaken zich in het oude imperiale Londen 
beweegt. Tegelijkertijd geeft de schrijver een beeld van de nazi~sympathieën, die 
in brede Engelse burger~ en adel~kring voor de Führer bestonden, en die dank~ 
baar door de nazi's werden aangegrepen. In dit klimaat tierde Chamberlain' s 
München~politiek uiteraard welig, en het is Putlitz' verdienste, dat hij duidelijk 
dit noodlottig samenspannen van Brits en Duits imperialisme, zij het vanuit 
weinig schokkende eigen waarnemingen, aan de lezer toont. 

Hij vertelt daarbij, dat hij een geheim stuk van een Gestapo~agent over een 
gesprek met de zwager van Chamberlain te pakken kreeg, waarin die o.m. de vol~ 
gende zinsnede aan zijn eerste~minister~familielid sir Neville toeschreef: "Voor 
ons zou het natuurlijk het beste zijn, wanneer deze beide dolle honden - Hitier 
en StaJin - elkander in de haren vlogen en wederzijds opvraten." 

Een bekend adagium: o.a. het commentaar van ex~president, toen nog senator 
Harry Truman op 23 juni 1941 bij de Hitler~overval op de USSR; en - getuige 
Churchill' s onthullende mededeling in 1955 over het befaamde telegram van 
april 1945 aan Montgomery - tot het einde der Tweede Wereldoorlog toe een 
'Voortdurend gekoesterde en actief nagestreefde hoop tot in het hart der Britse 
regering, ook NA Chamberlain ... Uiteraard steeds aangepast aan de werkelijke 
situatie.1 ) 

Boven~geciteerd verlangen van de heer Chamberlain speelde Putlitz Vansittard 

t) Nadat dit artikel gereed was, kwam de onthulling in de· officiële Britse ge
schiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog, dat Churchills generale staf op 
12 juni 1941 bevel gaf, zich voor te bereiden op bom-aanvallen op Bakoe! Ne
gen dagen vóór Hitiers overval ... 
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in handen, die korte tijd erna als staatssecretaris moest aftreden. De bewuste 
Gestapo~agent moest Engeland verlaten, en werkt nu mee aan het door de 
Amerikanen gefinancierde Westduitse dagblad .,Der Tagesspiegel". Zo komt in 
de Atlantische solidariteit alles en ieder op zijn pootjes terecht. 

In elk geval had Putlitz met deze daad de aandacht van Vansittard op zich 
gevestigd, en diens beschermende ( vér reikende!) hand is dan ook nergens in het 
boek meer afwezig. Een zo grote belangstelling van één der best getrainde Britse 
diplomaten voor een Duits collega van beduidend lagere rang, moet vanzelfspre~ 
kend in overeenstemming zijn geweest met de interessen van Britse kringen om 
Vansittard heen. Zo kan het dan ook gebeuren, dat Putlitz door diens ingrijpen 
tenslotte in 1939 uit Den Haag naar Londen vlucht. 

* 
IN mei 1938 wordt Putlitz tot Gezantschapsraad in Den Haag benoemd, met als 

zijn onmiddellijke chef gezant Graaf Zech~Buckersroda, die toen reeds 10 jaar 
lang als zodanig in ons land verbleef. Welke kaste ook toen de Duitse diplomatie 
...- ten bate van HitJer's agressie~politiek ...- beheerste, moge blijken uit de 
familie~relaties van deze Zech, én . . . rvan Putlitz zelf. Zech was gehuwd met 
een dochter van de beruchte Rijkskanselier V on Bethmann~Hollweg (de man 
van het .,vodje papier" uit 1914). en haar broer Felix was weer een dikke vriend 
van Putlitz uit hun gezamenlijke diensttijd in het derde Ulanen~regiment. 

Zech wordt ons beschreven als tegenstander van de nazi's, maar als men leest, 
wat ...- met zijn medeweten ...- allemaal door de echte nazi's in zijn gezantschap 
tegen ons land werd bedreven, kan men de betekenis van die beweerde anti~nazi~ 
gezindheid moeilijk zien. 

Putlitz beschrijft enthousiast het mooie Scheveningen en vertelt ons, hoe hij 
zich van een chauffeur~knecht voorzag, die hij uit Keulen liet overkomen en met 
wie hij later nog vele omzwervingen in Engeland en Amerika zou maken; een 
soortement boezem~vriend tegen wie bepaalde Engelsen blijkbaar ook geen enkel 
bezwaar hadden. 

In het hoofdstukje .,Hitler's vijfde colonne in Holland" nu vertelt Putlitz hoe 
het hier op het Duitse gezantschap en daaromtrent toeging. Natuurlijk is ons al 
heel wat bekend over de houding der toenmalige regering~Colijn en vervolgens 
van het kabinet~De Geer ten opzichte van deze verraderstroep, maar het is he· 
paald schokkend om van deze Duitse zijde nog eens te lezen, hoe erg het wel was . 

.,Voor Duitsers, die anti~Hitler~plannen koesterden, was het politieke klimaat 
in Holland wezenlijk slechter dan in Engeland", zegt Putlitz. Zo kon in ons land 
via de toegestane vereniging van .. Rijksduitsers" door de .,eigenlijke aan touwtjes 
trekkers, de hoge partij~ en SS~functionarissen", de vijfde colonne worden ge• 
organiseerd. Deze hogere heren zaten met een diplomatenpas in het gezantschap, 
en Putlitz noemt met name .,Gezantschapsattaché" dr. Otto Butting: .,Geen 
Hollands autoriteit mocht aan hem komen, mocht hem controleren of anderszins 
lastig vallen. Hetzelfde gold voor de belangrijkste agenten der Gestapo en de 
door admiraal Canaris geleide spionnage~afdeling van de W ehrmacht. Als hulp· 
arbeiders, bijzondere referenten, wetenschappelijke assistenten waren ze in het 
officiële apparaat van het gezantschap opgenomen. De meesten hunner gingen 
bovendien nog schuil onder valse namen. Ze werden ingezet en gedirigeerd door 
een geheimzinnige, vloeiend Hollands sprekende contra~spionnage~specialist, die 
ons slechts onder de schuilnaam Schultze~Bernett bekend was. Zendingen aan 
hem werden ook met .,Jonathan" of slechts met S...-B, geadresseerd. Schultze• 
Bernett ontving zij,n rechtstreekse instructies van een elegante blonde man, qua 
type kennelijk een hogere officier, die van tijd tot tijd in Den Haag opdook en 
helemaal geen naam noemde ... " 

Graaf Zech had voor de heren een speciaal huis in de Johan de Wittlaan op 
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Scheveningen gekocht, voorzien van een geheime zender op het dak, waarmede 
men .,ongestoord zijn belangrijke nieuws rechtstreeks naar Berlijn overseinde." 

Putlitz stond verbaasd over de omvang van de koerier~bagage voor zo'n he~ 
trekkeiijk klein gezantschap, gaf overigens de hele boel meteen door aan Schultze~ 
Bernett of Butting, en vertelt zonder blikken of blozen: ,.Ik twijfelde er niet aan, 
of er bevonden zich wapens, zendapparatuur en aanverwante voorwerpen in" ... 

* 
MAAR de heren beschikten ook over de ongeveer 100.000 Duitse onderdanen, 

die overal in ons land verspreid woonden. ,.Die waren genadeloos aan de 
heren Butting en Schultze~Bernett overgeleverd ... Een minderheid was lid van 
de partij, maar lidmaatschap van of tenminste een zekere verhouding tot het 
zogenaamde Arbcitsfront was onontkoombaar, wanneer men zichzelf of zijn 
familie in Duitsland niet aan lage chicanes wilde bloot stellen. Zo was er in het 
hele land nauwelijks één Duitser, wiens naam niet in Butting's cartotheek was 
geregistreerd. Wanneer Schultze~Bernett in welke uithoek van Nederland dan 
ook spionnage~opdrachten had, ·hoefde hij maar in deze cartotheek te bladeren 
om bruikbare lieden te vinden. Vol trots zei hij mij eens: ,.Er is in dit land geen 
steen, die we niet kennen." 

En dan komt de opmerking, die voor ons, Nederlanders, het belangrijkst is 
van deze hele beschrijving der nazi~spionnage~schande in ons land: 

.,Het lijkt mij onwaarschijnlijk, dat de Hollandse autoriteiten zo blind of zo 
naïef waren, dat zij niet merkten welk gevaarlijk spel hier werd bedreven. Ze 
verschansten zich achter de zogenaamde Hollandse neutraliteit, die hun niet toe~ 
stond, zich in de aangelegenheden van buitenlandse onderdanen te mengen. Hoe 
ik ook naar bondgenoten omzag, nooit heb ik in de kringen der Hollandse regering 
een Vansittart of een (Duff) Caoper gevonden, bij wie ik zeker was dat hij 
mij niet aan de nazi's zou verklikken, als ik hem mijn ware gezindheid openbaar 
zou maken." 

Als 't je blieft: de Duitse diplomaat Putlitz, die in elk geval in 1938-1940 de 
nazi~bui zag hangen en er om welke reden dan ook genoeg van had, wist in Den 
Haag geen lieden van zijn rang en stand te vinden, bij wie hij terecht kon om 
zijn hart uit te storten. Dat hij in ons land de weg niet zocht of wist te vinden tot 
communisten, socialisten of andere linkse anti~fascisten, hoeft niet te verbazen, 
wanneer men weet, dat hij die weg in eigen land nog maar enkele jaren geleden 
insloeg. Met bovengeciteerd vonnis over het bewind~Colijn/~De Geer kan onze 
regerende kaste het echter wel doen. 

* 
DOCH we zijn er nog niet: 

,.Ook tegenover het gevaar, dat van de Hollandse nazi's dreigde, toonde de 
regering in Den Haag zich tamelijk blind", zo luidt het oordeel van deze Duitser. 
"Nooit heb ik in Engeland op toonaangevende plaatsen functionarissen aange~ 
troffen, die in zo geestdriftige toonaarden hun sympathie voor het nieuwe Ger~ 
manendom bezongen als in Holland. De Britse fascistenpartij van sir Oswald 
Mosley had in de bureaux van Whitehall (het regeringscentrum van Londen -
schr.) nauwelijks één vriend. De nationaal~socialisten van de heer Mussert in 
Holland hadden aanhangers in bijna alle ministeries en zelfs in de hofhouding 
van de koningin. Met eigen ogen..heb ik gezien, hoe onze propaganda~attaché, 
partijgenoot Hushahn, de aristocratische perschef van de heer Mussert, mijnheer 
Rost van Tonningen, de guldenbriefjes uittelde, die hij maandelijks van Berlijn 
als subsidie ontving. Er waren politie~commissarissep., die zonder enigerlei rechts~ 
pleging op een wenk van Butting, Duitse emigranten bij nacht en ontij over de 
grens zetten en aan de Gestapo uitleverden. Bekend stond hiervoor vooral de 
commissaris van politie in Nijmegen! 
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Ik heb nooit vernomen, dat de Hollandse regering over dergelijke voorvallen 
van willekeur, die ons bij dozijnen bekend werden, ook maar ooit een dossier~stuk 
heeft aangevraagd. Bereidwillig gaf ze zelfs haar toestemming, wanneer nader• 
hand aan de wetsovertredende Hollanders op voorstel van Butting of Schultze· 
Bernett feestelijk de door Hitier gestichte orde van de Duitse Adelaar tweede 
of derde klasse werd toegekend." 

Het zal ons verder een matige zorg zijn, te lezen, dat Putlitz werkeloos toezag, 
en dat .,het enige, wat mij moreel op de been hield, mijn bewustzijn was, in 
Engeland goede vrienden te hebben, met wier hulp ik mocht hopen, eens de nazi's 
te kunnen wurgen." Voor ons is het diep schokkend, hier nog eens bevestigd te 
zien, en dat zó precies, hoe de Nederlandse regering ook toen al in het stof kroop 
voor de liederlijkste Duitse rekels en voor hun misdaden tegen fatsoenlijke 
mensen. 

We vernemen dan verder nog, dat in de loop van 1939 een derde nazi~spion· 
nen~opperhoofd, .,kapitein" Besthorn, vanuit Indonesië naar Den Haag werd 
overgeplaatst, en dat de heren een schot van jongens met een windbuks of een 
katapult tegen een raam van het gezantschap tot een .,joodse aanslag" bombar· 
deerden . 

.,De Hollandse regering deed intussen met de comedie braaf mee. Naar buiten 
wekte ze althans de schijn, alsof ze Buttings geschreeuw voor serieus hield. Het 
kogeltje werd van alle kanten gefotografeerd en aan een Rijks~laboratorium ge• 
geven, waar het volgens alle regelen der kunst op metaal~ehalte en afkomst 
moest worden onderzocht. De politie gaf opsporingsbrieven naar de onbekende 
aanvallers uit en stelde zelfs voor onze privè~woningen dag en nacht bewapende 
posten op." 

Een kruistocht van Goeri?_g langs onze grens bij Emmericht, een turn~bezoek 
aan Zandvoort van SS~beul Heydrich en een doorreisje naar Hoek van Holland
Londen van dr. Robert Ley vormen de sluitstukjes van dit Putlitzer verslag der 
Haagse alliantie met Hitler~Duitsland. 

Waarbij melding wordt gemaakt van een zeker heer Kordt, die in 1939 leider 
van de geheime inlichtingendienst der nazi's in Bern werd, welke contact met 
Engeland onderhield; dezelfde man kwam later in dienst van FBI~chef Allan 
Dulles en is, na chef van de politieke afdeling van Adenauers ministerie van 
buitenlandse zaken te zijn geworden, nu diens gezant in Athene ... 

* 
PUTLITZ vlucht dan in het najaar van 1939 naar Engeland, gevlogen door 

wijlen Parmentier, geholpen vanuit Londen door Vansittard en met bemid.. 
deling van de tegenwoordig genaturaliseerde Engelse toneelschrij'Ver/~speler Peter 
Ustinow. Hij verlaat ons land, dat hij na het uitbreken van de Tweede Wereld· 
oorlog beschrijft als .,het belangrijkste Hitierse spionnagecentrum." 

Enkele maanden later begint voor ons de bezettingsellende. Putlitz toeft in 
Engeland en Amerika, en, als gezegd, later weer in Engeland, om na de oorlog 
in verscheidene Europese landen zijn geluk te beproeven, tot ontmoetingen met 
Sowjet~vertegenwoordigers hem overtuigen van zijn reeds lang gevoelde behoef· 
te, naar zijn vaderland terug te keren. Dat vindt hij dan in de DDR. waar hij 
thans nog woont. 

Wij willen hier afscheid van Putlitz' boek nemen, en de lezing ervan aanbeve· 
len aan al diegenen, die belangstellen in een zijlicht als dit op de nog zo recente 
geschiedenis van het voor~oorlogse Duitsland. Inzicht in de kern van het Duitse 
vraagstuk krijgt men niet; in het probleem van .,de goede Duitser" uit de vroeger 
in Oost~Duitsland heersende klasse ongetwijfeld. 

En door de hoofdstukken over ons land is .. Unterwegs nach Deutschland" 
voor Nederlanders belangwekkend geworden. 

W. KLINKENBERG. 
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Verdwijnen de klassentegenstellingen? 

Vaak wordt beweerd, dat er geen klassen meer zouden zijn. Soms wordt dit 
op een bedekte wijze gedaan. Dan wordt niet gezegd, dat de klassen verdwenen 
zouden zijn, maar dat de verschillen tussen de klassen vervagen. Er wordt niet 
gezegd, dat er geen klassentegenstellingen meer zouden zijn, maar dat deze ver~ 
zacht zijn. 

In Engeland zijn de laatste tijd enkele boeken verschenen over de klassestruc~ 
tuur van de bevolking en over de verdeling van het nationale inkomen onder de 
verschillende klassen in dit land.1 ) De schrijrvers vertegenwoordigen verschillende 
politieke opvattingen: Cole is een bekende theoreticus van de Labour~partij, 
liersic een vertegenwoordiger van zakenkringen en Lydall is medewerker aan het 
Instituut voor Statistiek van de Universiteit van Oxford. 

Ieder van hen benadert het vraagstuk van een andere zijde. Cole bv. geeft de 
voorkeur aan een abstract-theoretische analyse, waaruit hij zeer vergaande con~ 
clusies trekt. Hersic en Lydall gaan meer in op afzonderlijke vraagstukken en 
werken met 'Veel concrete gegevens. Tracht men echter de belangrijkste politieke 
gedachten in deze boeken samen te vatten, dan ziet II1en, dat deze bij de drie 
auteurs min of meer dezelfde zijn. 

In zijn boek ,.Het internationale socialisme in een nieuwe vorm" schrijft Cole, 
dat .,de klassenstrijd minder acuut is geworden ... " 

Het is haast niet te geloven, dat zo'n stelling wordt geponeerd in een tijdperk 
van de grootste revoluties, die de geschiedenis ooit gezien heeft, in een tijdperk, 
waarin in Europa en in grote gebieden van Azië socialistische veranderingen tot 
stand komen, waarin de nationale bevrijdingsbeweging een ongekende omvang en 
kracht heeft gekregen en waarin de stakingsbeweging in de kapitalistische landen 
vaak miljoenen mensen tegelijk omvat. 

Ter ondersteuning van zijn stelling ever de vervaging van de klassenverschil~ 
len en het verflauwen 'Van de klassenstrijd noemt Cole vooral ,.de spreiding van 
de eigendom onder een steeds groter aantal kleine aandeel~ en obligatie-houders". 
Verder wijst hij op de uitbreiding van de kleine produktie, op de werkplaatsen, 
kleine garages, hotels, café' s enz. om daarmee te bewijzen dat ,.de klassenstruc~ 
tuur ... meer lagen omvat". Verder wijst hij op de groei van de technische in~ 
telligentsia, het ambtenarenapparaat en op het aantal van de in de ,.vrije bero~~ 
pen" werkzamen. 

Cole's conclusie is als volgt: de ontwikkeling leidt geenszins tot een polariseren 
van de klassen, zoals Marx beweert, maar tot een geleidelijk groeien van een 
"tussenklasse". Hiertoe rekent Cole allen, van de ondernemers (met uitzondering 
van de grootsten) tot aan de handelsreizigers en stenotypistes. Daar deze ,.tussen~ 
klasse" zou groeien, zou ook een vervagen van de klassentegenstellingen zijn 
waar te nemen. 

Zowel het uitgangspunt als de conclusie van deze redenering zijn foutief. Zien 
we naar de ,.kleine aandelenbezitters" en gebruiken we daarbij de gegev,ens uit 
Lydalls boek ,.De Britse inkomens en besparingen". Het blijkt dan, dat slechts 
5,5 % van de gezinnen in Engeland aandelen bezit. Bij de arbeidersgezinnen is het 
percentage nog aanzienlijk kleiner. Het overgrote deel van de Engelse arbeiders~ 

1) G. D. H. Cole- World Socialism Restated, London, New Statesman and Na
tion, 1956 

G. D. H. Cole - Studies in Class Structure. London, Routledge and Kegan 
Paul, 1955 

H. F. Lydall- British Incames and Savings. Oxford, Blackwell, 1955 
A. R. liersic - Government Finance and Fiscal Policy in Post-Wark Britain, 

London, Staples, 1955 
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klasse beschikt, in het geheel niet over aandelen. Maar de aandelenbezitters, de 
kleine aandeelhouders, hebben, zoals Cole zelf toegeeft, ook geen enkele invloed 
op de leiding van de produkti·e. Hoe kan men dan over een vervagen van de 
klassenverschillen praten? 

Bezien we nu de kleine produktie. V alt deze dan niet in de sfeer van de klas
senstrijd? Zeker, de belangrijkste klassentegenstelling in de burgerlijke maat
schappij is de tegenstelling tussen de bourgeoisie en het proletariaat. Maar het 
zou foutief zijn het grote verschil tussen de positie van de grote kapitalist en de 
toestand van de miljoenen zelfstandige kleine producenten te veronachtzamen. 
Het zou foutief zijn de diepgaande tegenstellingen tussen hen over het hoofd 
te zien. 

Soms toont de kleine produktie een zekere ontwikkeling, vooral daar, waar ze 
voor bepaalde takken van de grote industrie werkt. Maar wie zou kunnen loo
chenen, dat de kleine produktie 'Van ondergeschikte betekenis is? Er kan ook niet 
aan worden getwijfeld, dat de kleine produktie door de grote industrie wordt 
geruïneerd en verdrongen. Cole beziet dit vraagstuk op een eenzijdige manier en 
overziet daarom het proces niet in zijn totaal. 

Cole's beweringen houden geen stand tegenover de f·eiten van de Engelse 
werkelijkheid. De statistische gegevens over het jaar 1951 tonen, dat 3,3% van 
alle werkende gezinshoofden in Engeland grote ondernemers, hoog betaalde ver
tegenwoordig·ers van de vrije beroepen en hogere ambtenaren zijn, terwijl bijna 
90% als volgt kan worden verdeeld: 65.3% arbeiders, 11,2% kantoorpersoneel, 
5,1 % geestelijken, 3,1 % werkzaam in de handel. huispersoneel 4,1 %. De boeren. 
kleine kooplieden en kleine ondernemers, d.w.z. de kleine burgerij, de werkelijke 
tussenklasse omvatte in 1951 slechts 7.5% van alle werkende gezinshoofden, een 
fractie van het percentage uit de tijd, toen de industriële revolutie zich in Enge• 
land voltrok. 

Bezien we nu het toenemende aantal der employé' s en de werkers in de vrije 
beroepen. Eén ding is juist: het percentage van de personen, die in de materiële 
produktie van de kapitalistische landen werkzaam zijn, daalt; steeds meer mensen 
worden aan de produktieve arbeid onttrokken. Hoe komt dit? Vooral door de 
groei van het leger, het politie- en ambtenar.enapparaat en het personeel dat de 
heersende klasse moet bedienen. Betekent dit echter, dat de klassentegenstellingen 
verminderen? Geensdeels, door deze parasitaire trekken van het moderne kapi· 
talisme groeien de lasten, die de arbeidersklasse moet dragen. Zij tonen niet een 
vermindering, maar een verscherping van de klassentegenstellingen. 

Stellig bestaat er in de kapitalistische landen een brede laag van intellectuelen: 
ingenieurs, artsen, onderwijzers, journalisten, advocaten enz. Doch zij vormen 
geen zelfstandige klasse, maar een sociale laag en deze kan geen zelfstandige rol 
spelen. Zij vormen een object van de strijd tussen het proletariaat en de bour
geoisie, die onder de intellectuelen en andere tussenlagen bondgenoten en reserves 
zoeken. Vele intellectuelen hebben zich aangesloten bij de strijd van het prole
tariaat, vele anderen echter staan in dienst 'Van de bourgeoisie. Zij, die zich .,boven 
de klassen" willen plaatsen en een .,zelfstandige" rol in de klassenstrijd willen 
spelen maken zich in het beste g·zval schuldig aan zelfbedrog; in het slechtste 
geval bevorderen zij op een geraffineerde manier de burgerlijke invloed op het 
openbare leven. 

Als gesproken wordt over de zogenaamde vervaging van de klassenverschillen 
krijgt men steeds weer te horen, dat .,de inkomens genivelleerd worden". 

Cole beweert, dat .,het kapitalisme in Groot-Brittannië onder de druk van de 
armere bevolkingslagen concessies heeft gedaan" en dat .,de ongelijkheid in de 
inkomensverdeling aanzienlijk verminderd is". Lydall zegt, dat door de verhoging 
van de directe belastingen .. de inkomens worden genivelleerd". Ilersic verklaart 
in zijn boek .,De financiële en belasting-politiek van de regering in het na-oorlogse 
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Engeland", dat zich in de laatste vijfentwintig jaar in Engeland een ,.sociale en 
economische revolutie" heeft voltrokken. 

Lydall en Iletsic verzekeren, dat deze "revolutie" het resultaat is van een 
nieuwe verdeling van de inkomsten als gevolg van een progressieve directe be
lasting van de rijksten, door de belasting op de winsten en superwinsten. Maar de 
feiten, die zij zelf aanvoeren, ontkrachten hun argumenten. liersic geeft toe, dat 
de grootste ondernemingen na de oorlog nooit last hebben gehad van een gebrek 
aan kapitaalreserves, omdat hun winsten voortdurend stegen. Verder schildert 
hij met precieze kennis van zaken de verschillende methodes van belastingontdui
king, die door de ondernemers en de naamloze vennootschappen worden gebruikt. 
Hij schrijft, dat in Engeland ontduiking van de winstbelasting zo verbreid is, dat 
de regering de bekwaamste en knapste ambtenaren, "de beste koppen", zoals hij 
zich uitdrukt, moet gebruiken voor het binnenhalen van de belastingen. 

Ten slotte, en dat is het belangrijkste, leidt de directe belasting van de inko
mens en winsten niet tot een herverdeling tussen de verschillende klassen, maar 
alleen bi n n e n de kapitalistenklas se. Het voordeel daarvan valt toe aan de 
financiersgroepen, die de meeste invloed op het staatsapparaat hebben en het 
staatsbudget voor hun eigen verrijking gebruiken. 

Verder moet er op gewezen worden, dat een directe belasting vaak de inko
mens van de verschillende maatschappelijke klassen nog meer differencieert. In 
Engeland is het bedrag van het belastingvrije minimum-inkomen verlaagd. Het 
gevolg is, dat het aantal van de belaste lage of middel-inkomens in 1950 steeg tot 
17 miljoen, terwijl het in het budgetjaar 1938-'39 slechts 9 miljoen bedroeg. Bo
vendien zijn de belastingen, die de werkers moeten betalen, meer gestegen dan de 
totale som van de inkomstenbelasting (van 1938 tot 1953 steeg deze met 440 %; 
de belastingen voor de arbeiders en employé' s stegen evenwel tot het twaalf
voudige). 

De indirecte belastingen leiden in feite tot een herverdeling van het nationale 
inkomen, maar ten gunste van de kapitalistenklasse. liersic en Lydall brengen 
interessante gegevens over de stijging van de indirecte belastingen, die met al hun 
kracht drukken op de personen met een laag inkomen, d.w.z. op de werkende 
massa. "Men moet bedenken", schrijft Lydall, ,.dat de directe belastingen slechts 
ongeveer de helft van de belastingopbrengst van privé-personen uitmaken, terwijl 
de indirecte belastingen aanzienlijk zwaarder drukken op de groepen met een 
lager inkomen." Volgens officiële cijfers steeg het deel van de indirecte belastin
gen in de totale som van de belastingopbrengst alleen al in de laatste drie jaar 
vanHop 47%. 

De meest algemene graadmeter voor de toestand van de verschillende klassen 
is de verdeling van het nationale inkomen. Wat zeggen de cijfers hiervan? 

In 1924 kregen de werkers in Engeland 45 % van het nationale inkomen, in 
1948 echter 40.5% en in 1954 nog slechts 39,6 %. Het aandeel van de kapitalis
ten is op dezdfde wijze gestegen. 

Hersic merkt over de door hem ontdekte "revolutie" nog het volgende op. Ten 
eerste zou de huidige belastingheffing zo zijn, dat .,de vorming van grote ver
mogens uit lopende inkomsten bijna uitgesloten is." Wij zagen al. dat dit argu
ment niet steekhoudend is. Ten tweede verklaart Ilersic, dat de huidige successie
rechten de mogelijkheid bieden om in de loop van een of twee generaties .. grote 
vermogens praktisch uit de wereld te helpen". Maar zelf geeft hij de methoden 
aan, waardoor deze successiebelasting kan worden ontdoken (bv. door de op
richting van familievennootschappen). 

Ook de gegevens uit Lydalls boek over de verdeling van de banktegoeden 
onder de groepen met verschillende inkomsten werpen een zeker licht op het 
vraagstuk, hoe de rijkdom verdeeld wordt. Lydall geeft o.a. toe, dat zgn. liquide 
tegoeden (deposito's bij spaarbanken, aandelenbanken enz.) nog ongelijkmatiger 
'verdeeld zijn dan de persoonlijke inkomsten. 32% van alle Engelse gezinnen 
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hebben in het geheel geen liquide tegoeden, bijna de helft van alle gezinnen heeft 
minder dan 10 pond sterling. Tien procent van de gezinnen waarvan elk 
liquide tegoeden van meer dan 500 pond sterling bezit, heeft drie kwart van alle 
tegoeden. De nieuwste officiële statistieken in Engeland laten zlen, dat 1 % van 
de volwassen bevolking van dit land 56 % van de totale nationale rijkdom bezit. 

De feiten tonen dus, hoe onjuist de stelling is van het vervagen van de klas-
senverschillen. Deze stelling wordt met een zeer bepaald doel gepropageerd: ze 
moet de levenskrachtigbeid van het kapitalisme bewijzen, de werkers van de 
klassenstrijd afhouden en tot "samenwerking" van de klassen aanvuren. Maar de 
"samenwerking" van de klassen in het kapitalisme betekent een zich afwenden 
van de fundamentele belangen van het proletariaat, van de strijd voor het socia· 
!isme; het betekent het ondergeschikt maken van de belangen van de arbeiders-
klasse aan die van de kapitalisten. 

De klassebetekenis van een theorie wordt niet bepaald door de persoonlijke 
bedoelingen van de theoreticus, maar door de vraag voor wie zijn theorie van 
nut is. De theorie van de zgn. vervaging van de klassenverschillen in de kapita
listische maatschappij is van nut voor de kapitalisten. Dat wordt o.a. onderstreept 
door het feit, dat ze niet alleen door Cole, maar ook door een vertegenwoordiger 
van zakenkringen als Hersic wordt verdedigd. 

Het zou echter onjuist zijn Cole en Hersic op een lijn te plaatsen. Cole's 
nieuwste geschrift "Het internationale socialisme in een nieuwe vorm" is belang• 
wekkend. Hij snijdt daarin enkele belangrijke vraagstukken van de arbeidersbe· 
weging aan en doet o.a. een poging om de politiek van de sociaal-democratische 
partijen van de laatste tientallen jaren aan een critische waardebepaling te onder
werpen. Maar in het zelfde boek verdedigt Cole de theoretische grondslagen van 
de Pt?litiek van deze partijen; hij onderwerpt het Marxisme aan een revisie en 
tracht te bewijzen, dat de leer van Marx niet juist is gebleken. 

Zijn argumenten tegen het Marxisme zijn dezelfde die door de reformisten al 
rond de eeuwwisseling in de slag zijn geworpen. Maar toch heeft de leer van 
Marx in de achter ons liggende tijd, in weerwil van alle profetieën van baar 
tegenstanders, in alle landen miljoenen aanhangers gewonnen, die zich in hun 
werk door haar laten leiden en ze wordt op een derde deel van de aarde in de 
daad omgezet. 

De leer van Marx is almachtig, omdat ze· juist is. Dat verklaart ook waarom 
de pogingen het Marxisme te weerleggen, mislukken. Zoals het onmogelijk is de 
arbeidersklasse te vernietigen, is het ook onmogelijk haar ideologie, het marxisme, 
te vernietigen. 

W. SAFRONTSJOEK 
(Nieuwe Tijden, 1957, nr. 5} 

192 



priJs f 7.50 

de 

dreigende 

planeet 

auteur: Stanislaw Lem 
312 blz. op houtvrij wit papier, 
duidelijke letter 
gebonden In prima kunstlederen 
band, met stofomslag ontworpen 
door Rob Metz, die tevens voor 

de illustraties zorgde. 

Dit boek werd geschreven met de kennis van 
een geleerde, de hartstocht van een ontdekker 
en de scheppingskracht van de romanschrijver. 
Gefascineerd zult U de gehele wordingsgeschie
denis van het ruimteschip "KOSMOKRATOR" 
volgen en daarna de reis door het heelal en de 
lotgevallen der reizigers op Venus meemaken. 

in de erkende boekhandel verkrijgbaar 

pegasus 
Leidsestraat 25 Amsterdam 



verschenen.· 

de levende 

waarheid van 

het leninisme 

door Paul de Groot 

bestel tJandaag nog 

64 blz., prijs f 0.60 

Leidsestraat 2 5, Amsterdam 



mei 1957 

litiek en a uituur 

Arbeidersklasse en natie 

Oe Euranatomische les 

Met de driekleur in top 

De massalijn van de Chinese 
communisten 



I 

I 
I 

I 

MEI 1957 

Arbeidersklasse en natie B. Gillieron 193 

De Euranatomische les Marcus Bakker 197 

Met de driekleur in top G. MakkeZie 205 

De massalijn van de Chinese communisten A. Averink 215 

Rectificatie 221 

Tegen het opdringend fascisme S. Geugjes 222 

Een uiteenzetting die niet uit kon blijven Ilja Ehrenburg 232 

BOEKBESPREKING. 

Abraham Kuyper als pleitbezorger van de P.B.O. R. Jurgens 236 

"Nederlands" Nieuw-Guinea - een land in 
opbouw H. de Vries 238 

Discussie over een verhaal van een jonge schrijver 

POLITIEK en CULTUUR 
versebijnt maandeJUks bU altgeverU Peguus, 

Leidsestraat 25, Amsterdam-0., teL 85907. 

De abonnementsprijs is I 4,50 per jaar, 1 2,25 per balt jaar, · 

losse nummers 40 cent. 

Ons gironummer is 1'7812'7. 

Correspondentie over betallngen en verkoop zenden 

naar de administratie p Ja Pegasus. 
Alle correspondentie over de ID.houd Mal' de redactie V8ll. P. en 0. 
Prinsengracht 418, Amsterdà.-o., ........ 

239 



17e jaargang no. 5 mei f857 

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

Arbeidersklasse en natie 

De 4de mei, herdenkingsdag van de ,gevallenen in de tweede wereld
oorlog en de 5de mei, de nationale feestdag ter viering van onze 

bevrijding van de Duits--fascistische ondudrukkers, zijn meer dan 
historische gedenkdagen. 

Immers dezelfde Hitler-generaals zijn in vol ornaat in het daglicht 
getreden. Speidel is Navo-bevelhebber geworden. Het Westduitse le
ger zal atoombommen krijgen, hoewel de Parijse Verdragen er door 
zijn gekomen met het uitdrukkelijk beding, dat dit niet zou gebeuren. 

Daarom zijn de 4de en de 5de mei dagen om de vaste wil te verkon
den nooit meer een fascistische heerschappij toe te staan. 

Het is dan ook niet toevallig, dat de reactionaire krachten de bete
kenis van deze dagen willen doen verminderen en ze liefst niet willen 
houden. Maar deze nacht van verschrikking, die de bezetting was, kan 
niet gemakkelijk uit de ,geesten van de volken en ook niet van ons 
volk worden weggenomen. 

Het vraagstuk van de nationale zelfstandigheid wordt voor ons volk 
en dus ook voor de Nederlandse arbeidersbeweging van steeds grotere 
betekenis. 

Marx en Lenin hebben steeds .grote aandacht aan het nationale 
vraagstuk gewijd. Zij wisten maar al te goed, dat het onmiddel

lijk met de strijd van de arbeidersklasse voor zijn bevrijding was ver
bonden. De uitspraak van Marx: "Geen volk is vrij, dat een ander 
volk onderdrukt", is de hoeksteen van de marxistisch-leninistische 
theorie over dit vraagstuk. Deze korte uitspraak is rijk aan gedachten. 
Marx wist zeer goed, dat de nationale onderdrukking uit het kapita
lisme zelf voortvloeide. Hij richtte zich hiermee tot het proletariaat, 
tot de arbeidersbeweging. Hij wilde hiermee niet alleen de algemene 
gedachte tot uitdrukking brengen, dat socialisme en nationale onder
drukking onmogelijk met elkaar konden samen gaan, maar gaf ook 
een richtsnoer voor het practisch'e handelen. Het proletariaat van de 
onderdrukkende natie moet in het krijt treden voor de onafhankelijk
heid van de natie, die onderdrukt wordt. Niet uit een of ander vaag 
rechtvaardigheidsgevoel, maar omdat deze onderdrukking samenhangt 
met de uitbuiting waarvan de arbeidersklasse zichzelf wil en moet be
vrijden. Deze strijd richt zich dus tegen het nationalisme en ehauvi-
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nisme. Dit wordt kernachtig gekarakteriseerd door ·Paul de Groot in 
zijn brochure "De levende waarheid van het leninisme" met de woor
den: 

"Het chauvinisme ·van de bourgeoisie, dat iri de· vorige' eêuw tot uiting 
kwam, overschat de eigen natie, wil haar tot "Herrenvolk" over anderen 
verheffen en gaat gepaard aan haat tegen andere naties". 

Anderzijds zegt Marx tot het proletariaat van de onderdrukte lan
den, dat het de strijd voor de nationale onafhankelijkheid in het alge
meen moet ondersteunen. 

Door Marx wordt er dus al duidelijk op gewezen, dat proletarisch 
internationalisme en strijd voor nationale zelfstandigheid twee zijden 
van een medaille zijn. 

De genoemde uitspraak sluit het "Proletariërs alle landen, verenigt 
' U" niet uit, maar veronderstelt het integendeel. Daarom haalde Lenin 

ook in verband met het nationale vraagstuk een uitspraak van Ple
chanow aan, die luidt: 

.. Het belang van de vereniging van de proletariërs, het belang van hun 
klassesolidariteit, eist de erkenning van het recht van de naties op af· 
scheiding". ( Lenin .- Uit zijn werken dl. 11). 

·Over de ene zijde van het vraagstuk, het proletarisch internationa
lisme werd reeds eerder in P. en C. geschreven. 

Zijn deze opvattingen van Marx en Lenin verouderd? Neen- inte
gendeel. Dat wil echter niet zeggen, dat in de loop van de geschie

denis de vormen waarin het nationale vraagstuk zich voordoet, steeds 
dezelfde zijn. En ook de conclusie voor de marxistische arbeiderspar
tij en het proletariaat uit deze opvattingen zal niet steeds gelijk kun
nen zijn. 

Hoe stond b.v. het nationale vraagstuk voor het proletariaat van de 
Westelijke kapitalistische staten? Het bestond hoofdzakelijk uit het 
koloniale vraagstuk. Dit was zo tot en met de eerste wereldoorlog. 
Met de opkomst van het fascisme werd dit vraagstuk voor deze staten 
zelf weer hoogst actueel. Het fascisme, de openlijke dictatuur van de 
meest reactionaire, meest chauvinistische elementen van het monopo
lie-kapitaal, bedreigde het nationale bestaan ook van de Westelijke 
kapitalistische landen, en vooral ook van Nederland. 

Dit stelde het congres van de C.P.N. van 1938, dat de arbeidersklas
se tot eenheid opriep, met alle duidelijkheid vast. 

In de discussiegrondslag van dit congres staat: 
"Als het Duitse fascisme erin zou slagen, zijn doel te bereiken, dan 

zou dit een versterking van het fascistische oorlogsblok betekenen: het 
zou uitlopen op onderwerping en verovering van Nederland en Indone· 
sië wat op onnoemelijke ellende rvoor de volksmassa's zou uitlopen". 

Hoe juist deze opvatting was, is nu niet meer voor discussie vatbaar. 

Het einde van de tweede wereldoorlog heeft ons de bevrijding van 
het Duitse fascisme gebracht. De ontwikkeling daarna heeft even

wel nieuwe vormen van nationale onderdrukking doen ontstaan. 
Het kapitalisme in zijn imperialistisch stadium heeft er niet voldoen

de aan om het eigen volk uit te buiten. Het monopoliekapitaal heeft 
daarom nieuwe wegen ingeslagen èn om de verloren gebieden terug 
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· te krijgen èn om tegelijkertijd nieuwe uitbuitingsmogelijkheden te vin
den. De sterkste imperialistische staat Amerika zocht daartoe de Wes
telijke kapitalistische staten aan zich te onderwerpen. Door middel van 
het Marshallplan zijn de eerste stappen· hiertoe gedaan. Hierdoor wer
den de Europese staten, waaronder ook Nederland schatplichtig aan 
Amerika. Naast directe economische voordelen, die hieruit voor de 
Verenigde Staten voortkwamen, werd die invloed gebruikt om deze 
staten tot een militair verbond, de Navo-organisatie, te dwingen. On
omwonden wordt dit gezegd in een geheim schrijven van januari 1956 
van Nelson A. Rockefeller, één van deze Amerikaanse monopolieka
pitalisten, aan president Eisenhower. Hij zegt daarin: 

,.In Europa begonnen wij met economische hulp. Het is volstrekt zo, 
dat wij het zonder het Marshallplan veel moeilijker gevonden zouden 
hebben, de Nato te vormen. Wat in dit geval in werkelijkheid gebeurde, 
was, dat een gecoördineerde buitenlandse politiek met gebruik van elke 
vorm van druk tot de vorming van een, zoals wij hoopten, stevig mUitair 
verbond leidde". 

In deze zelfde brief staat: 
,.De versterking van onze economische positie in Iran, heeft het ons 

mogelijk gemaakt, zijn gehele buitenlandse politiek onder onze controle 
te brengen. Nu zou de Sjah het niet nog eens wagen, een of andere ver
andering in zijn kabinet door te voeren, zonder onze gezant te consulte
ren". 

De monopolies vragen niet naar de nationale belangen van de sta
ten. Hun enige doel is hun winsthonger te bevredigen. 

Andere stappen gaan hiermee gepaard en. zijn er op gevolgd. In 
West-Duitsland werden de monopolies weer op de been geholpen, wat 
de herleving van het Duitse fascisme mogelijk heeft gemaakt. Dan. de 
Parijse accoorden, die West-Duitsland in deNavo opnamen. De Kolen
en Staal-gemeenschap. En nu de Euromarkt en de Euratom die, zoals 
elders is uiteengezet, leiden tot de politieke en economische heerscha~ 
pij van de sterkste er aan deelnemende staat, van West-Duitsland. 

De Amerikaanse monopolies trachten de Westduitse imperialisten te 
gebruiken om hun oorlogsdoeleinden tegen het socialistische kamp uit 
te voeren. Daarom werpen zij de overheersing van Europa in de schoot 
van de Duitse imperialisten. 

Dit zijn de vormen, waarin de nationale onderdrukking zich vol
trekt. Ook in ons eigen land. 

Voor welke problemen stelt dit nu de arbeidersbeweging? 
De Duitse fascistische overheersing heeft onomstotelijk aangetoond, 

dat van vooruitgang geen sprake kan zijn, indien een land zijn natio
nale onafhankelijkheid heeft verloren. Het is dus voor de arbeiders
klasse een levensprobleem. 

Het eigenaardige van de tegenwoordige situatie is, dat tegelijkertijd 
delen van de bourgeoisie worden bedreigd, zowel van de industrie als 
van de handel, de landbouw, enz. De reacties op de vorming van de 
Euromarkt getuigen hiervan sterk. Voor de strijd ter herovering van 
de nationale onafhankelijkheid, tegen verdere onderdrukking is een 
uitgebreide sociale basis aanwezig. 

De strijd van deze groeperingen is echter niet doelbewust, er treden 
vele weifelingen op. Het is alleen de arbeidersklasse, die de leidende 
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kracht in deze strijd kan zijn. Daarom is vooral zijn eenheid een van 
de gewichtigste factoren. 

Door de leiding van de P.v.d.A. wordt deze eenheid tegengegaan 
en wordt het inzicht in de nationale vraagstukken vertroebeld. 

Op het laatste congres van deze partij werd door Dr. C.L. Patijn, een 
lid vap de bekende Patijnfamilie, die nauw met het monopoliekapi
taal is verbonden, een inleiding over de buitenlandse politiek gehou
den. 

Hij zei daarin: 
.,Onze partij heeft destijds, met de grote meerderheid van het parle-

ment, de totstandkoming van de K.S.G. op principiële en practische gron· 
den warm gesteund. Niet alleen omdat voor moderne productieverhou· 
dingen de Europese staten te klein zijn geworden, maar ook omdat 
langs de weg van samensmelting op Europees niveau van bepaalde eco• 
nomische functies een weg naar politieke federale structuur werd ingesla· 
gen, die een einde zou kunnen maken aan de Europese .,Kleinstaaterei" en 
de oude Frans~Duitse tegenstelling. Om dezelfde reden gaven wij steun 
aan de E.D.G., die er helaas niet gekomen is". 

Geen woord erover, dat deze samensmelting de macht geeft aan de 
sterkste kapitalistische concerns, aan de Duitse en Amerikaanse mo
nopoli-es. De geleerde heer betreurt het alleen maar, dat dit alles nog 
niet ver genoeg gaat. Hij juicht de Euratom en de Euromarkt toe. 
Maar ook daarbij zitten voor hem nog te veel "slagen om de arm" en 
zijn het dus nog geen "ideale constructies". Dat zelfs burgerlijke bla
den de verdragen met deze beperkingen een sprong in het duister 
hebben genoemd, wil hij niet zien. 

Maat hij moet toegeven, dat deze politiek niet wordt toegejuicht. 
Want hij constateert ook: 

.,Er zijn er heel wat. die de koers, die de Partij van de Arbeid in de 
• afgelopen jaren heeft gestuurd, de koers van westelijke samenwerkiny 

en steun aan de bewapening, innerlijk niet hebben meegemaakt". 
Het idee van een internationale gemeenschap is ons evenwel toch 

altijd blijven bezielen, zo zegt dr. Patijn. Doch was dit voor de sociaal
democratische arbeiders een gemeenschap, waarin de uitbuiting zou 
voortduren en de monopolies nog grotere macht zouden verkrijgen? 
Neen, immers. Een werkelijke internationale gemeenschap, zonder 
uitbuiting, zonder onderdrukking kan pas tot stand komen als de 
macht van het monopoliekapitaal tot het verleden behoort. Als de ar
beidersklasse in de strijd voor vrede en betere levensomstandigheden 
zijn eenheid vindt om aan het hoofd van alle patriottische elementen 
aan de nationale onderdrukl.ting een einde te maken. 

' B. GILLIERON 
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DE EURANATOMISCHE LES 
Zoals dat nu eenmaal met vele dingen het geval is, heeft ook de vrij 

heftige discussie en strijd, die op dit ogenblik plaats heeft rondom 
de Europese Gemeenschappelijke Markt, zijn voor- en nadelen. 

Het voordeel is duidelijk, namelijk dat vele mensen, die zich anders 
misschien gauw door het sympathieke."leve Europa!" en "weg met de 
grenzen!" in de luren zouden laten leggen, zich rekenschap gaan geven 
van wat er gaande is. Het nadeel is dat het begeleidende verschijnsel, 
de Euratom, bezig is geheel op de achtergrond te geraken. 

En dat is bepaald niet gewenst. 
Daar is de Euratom te gevaarlijk voor. 

In het rapport-Spaak, dat in april 1956 het licht zag en dat de basis 
vormde voor het op te stellen verdrag over Westeuropese samenwer· 
king op atoomgebied, werd ongeveer de volgende redenering gepre
senteerd: De bestaande energievoorraden in West-Europa worden 
schaarser en, doordat de behoeften sneller toenemen dan de produc
tiemogelijkheden, duurder. Atoomenergie is noodzakelijk voor aanvul
ling van dit tekort. Geen der Westeuropese landen (uitgezonderd En
geland) is in staat om zelfstandig de nodige voorzieningen te treffen 
voor deze ontwikkeling, voornamelijk wegens de hoge kosten. Daar
om moet er samenwerking plaatsvinden van de betrokken landen. 

Er wordt dan met name een vergelijking getrokken tussen wat er in 
de Verenigde Staten gebeurt, in Engeland en in de rest van West-Eu
ropa. Daaruit blijkt dat de V.S. reeds een bedrag van 15 miljard dollar 
hebben uitgegeven voor ontwikkeling van de kernenergie (waarvan 
overigens 12 miljavd voor militaire doeleinden), Engeland anderhalf 
milja11d dollar (waarvan één miljard voor oorlog) en Frankrijk, dat 
van de zes Euratomlanden het verst is in zijn ontwikkelin-g, slechts 
200 miljoen dollar. 

In Amerika zijn een dertigtal verschillende reactor-types in studie, 
Engeland heeft zijn grote complex in Calder Hall. Deze twee landen 
en de Sowjet-Unie, die ook in het rapport-Spaak als ver voortgeschre
den op het gebied van atoomonderzoek wovdt geschetst, zijn de enige 
ter wereld die zelf het onmisbare proces van verrijking van uranium 
toepassen. 

Op grond van deze haroe feiten, zo luidt dan vevder de redenering, 
zijn de zes Westeuropese vastelandsmogendheden wel gedwongen om 
tot coördinatie van hun ontwikkelingsprogram te komen. 

Deze overwegingen weerspiegelen zich ook in de taakomschrijving 
van het Euratomverdrag, zoals het thans in ontwerp gereed is. Daarin 
wordt als hoo:tldzaak genoemd het snel en krachtig ontwikkelen van 
de kernindustrie in de zes landen en worden tal van maatregelen aan
gegeven om dit te bevorderen. De taakomschrijving noemt daarbij 'de 
ontwikkeling van het onderzoek en spreiding van de kennis, bescher
ming van de arbeiders en de bevolking, verwezenlijking van basis-in-··. 
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stanaties en vergemakkelijken van de investeringen (bij voorkeur door 
initiatieven van de industrie), toezicht op de bevoorrading en controle 
op het gebruik, verzekering van afzetmarkten, bevordering van vrije 
circulatie van kapitaal en specialisten en het aangaan van internatio
nale betrekkingen. Terloops wordt hierbij genoemd dat het eigendoms
recht van splijtbaar materiaal aan de gemeenschap komt. 

Halve waarheden. 

Dit alles klinkt niet onredelijk. Nee, er zit zelfs een kern van waar
heid in het feit dat de zes landen niet over de middelen beschikken 

om elk apart de kernenergie snel genoeg te ontwikkelen. Maar hier 
begint dan ook meteen de ha 1 v e waarheid, die zo typerend is voor 
opzet en argumentatie van het hele verdrag. 

Want waardoor komt het dat de zes landen geen geld hebben voor 
hun onderzoek? Frankrijk bijvoorbeeld heeft een juweel van een vijf
jarenplan voor de kernenergie in de laden van het ministerie-Mollet 
liggen, het wordt alleen niet uitgevoerd, omdat er geen geld voor is. 
Maar n e g e n maanden van de oorlog in Algiers - die bovendien bij 
voorbaat verloren is - kosten net zoveel als dit gehele plan, dat voor
ziet in de bouw van een fabriek voor uraniumverrijking, van atoom
centrales en van een fabriek voor vervaardiging van zwaar water, in. 
de bestudering van de toepassing van waterstofenergie en zelfs in de 
:fabricage van een zich op atoomenergie voortbewegende duikboot en 
een atoomvliegtuig. 

Wat Nederland betreft: Als het zijn bewapeningsprogram tot één 
miljard per jaar zou terugbrengen en het geld dat overbleef aan het
zelfde doel zou besteden, dan zou het waarschijnlijk in staat zijn een 
soortgelijk plan ten uitvoer te brengen. 

Het argument van het geld dat er niet is voor de atoom-inspanning 
van één enkel land is dus net zo zwak, als alle andere redenen die men 
aanvoert :voor het niet uitvoeren van andere goede plannen; men ge
bruikt het liever voor straaljagers en geleide projectielen. 

Dat neemt echter niet weg dat de redenering op zichzelf, dat inter
nationale samenwerking kosten kan besparen en veel efficiënter werk 
kan opleveren, niet onjuist is. 

Maar is er een Euratom nodig om die samenwerking tot stand te 
brengen? 

De Internationale Atoom Organisatie. 

Er bestaan verschillend~ vo~en van samenwerking op atoomgebied. 
Een van de oudste 1s d1e tussen Nederland en Noorwegen, een 

samenwerking die, naar alle berichten zeggen, heel goed functioneert. 
Er zijn verder bilaterale verdragen tussen tal van landen. Neder

land heeft zijn verdrag met Amerika, West-Duitsland heeft verdragen 
met Amerika, Engeland en andere landen, en zo zijn er· meer. 

Het belangrijkste van al deze verdragen is de overeenkomst die in 
oktober jongstleden is ·gesloten binnen de Verenigde Naties, de Inter
nationale Atoom Organisatie. En het merkwaardige nu is, dat in de 
statuten van de Internationale Atoom Organisatie a 11 e elementen 
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zijn vervat, die ter aanbeveling van de Euratom naar voren wo:rden 
gebracht. 

De voorziening met materiaal staat erin en de uitwisseling van ken
nis, de wederzijdse hulp bij onderzoek, de veiligheidsmaatregelen als
mede bemiddeling bij het verkrijgen van de noodzakelijke financiën. 

De v o o r d e 1 en van deze organisatie boven de Euratom zijn on
middellijk in het oog springend. Onder de leden van de organisatie 
telt men namelijk precies die drie landen, die over de meest uitge
breide kennis van de atoomwetenschap beschikken: de USSR, Ame
rika en Engeland. De internationale atoomconferentie, in augustus 
1955 te Genève gehouden, heeft aangetoond, welk een rijkdom van 
kennis en ervaring er binnen deze wereld-samenwerking valt op te 
doen. En het is dan ook méér dan opvallend dat er in Nederland en de 
andere Westeuropese landen zo v e e 1 wordt gesproken over de Eura- . 
tom en zo w e i n i g over de Internationale Organisatie, waarvan de 
oprichting een succes van de eerste orde van de UNO genoemd mag 
worden. 

Misschien, zullen sommigen zeggen, is de reden voor een aparte Eu
ratom het feit, dat West-Duitsland geen lid van de UNO is. Maar ook 
dit argument gaat niet op omdat de statuten der Internationale orga
nisatie nadrukkelijk het lidmaatschap mogelijk maken van landen,· die 
niet tot de UNO behoren. Dat zijn er niet zoveel. En ongetwijfeld is 
deze passage juist ingelast om ter zijner tijd het lidmaatschap van zul
ke landen als de beide Duitslanden en Zwitserland mogelijk te maken. 

Het Sowjet-voorstel. 

Het zou mogelijk kunnen zijn dat men aan de Euratom grotere aan
dacht schenkt dan aan de UNO-organisatie, omdat zij, eenvoudig 

gezegd, dichter bij huis is. 
De UNO-organisatie zal, als ze op gang :Komt, een enorm werkter

rein hebben. Haar artikel III B 3, dat de functies opsomt, spreekt over 
het "toewijzen van zijn voorraden op een zodanige wijze, dat een nut
tig gebruik en het grootst mogelijke algemene profijt in alle delen van 
de wereld wordt verzekerd, waarbij de bijzondere behoeften van de 
onderontwikkelde delen van de wereld bijzondere aandacht verdie
nen". 

Wanneer· alle landen die daartoe de mogelijkheid hebben met alle 
kracht aan het slagen van de organisatie zouden medewerken, zou er 
waarschijnlijk niet gauw een vraagstuk ontstaan van landen die niet 
aan hun trek komen. Maar zolang dit niet is verzekerd, kan men zich 
dus voorstellen dat er voor Europa speciale behoeften bestaan. Is dáár 
dan de Euratom voor nodig? 

We moeten zeggen, dat ook dat niet het geval is en dat er betere 
wegen zijn om in deze behoeften te voorzien. · 

Op 12 juli van het vorige jaar heeft de Sowjet-regering zich tot de 
verschillende landen van Europa gewend met het voorstel om tot een 
Europese atoomconferentie te komen, ter oprichting van een organi
satie voor de vreedzame toepassing van de atoomenergie. De Sowjet
Unie stelde kennis en materialen beschikbaar voor een dergelijke 
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ovéreenkomst en zij stelde voor dat ook <ie Verenigde Staten van Ame
rika er lid van zouden worden. 

Dit voorstel heeft een aantal aantrekkelijke punten die onmiddel· 
lijk in het oog springen als men het met de Euratom vergelijkt. 

Het zou in de eerste plaats de samenhang tussen de Europese lan
den vergemakkelijken inplaats van die te bemoeilijken, zoals de Eu
ratom doet. De aanwezigheid in de organisatie van zowel Amerika 
als de Sowjet-P'nie zou een loyale verdeling van materialen en kennis 
over de verschillende landen bevorderen, ,geen bevoorrechten en geen 
benadeelden scheppen. Zoals de Britse "Scotsman" schreef: "Bij de 
ontwikkeling van de atoomenergie in Europa zou de deelneming van 
zowel Rusland en Amerika er toe leiden dat vermeden wordt, dat de 
hulp aan bepaalde landen wordt gegeven met politieke oogmerken". 

Midden maart van dit jaar heeft de Sowjet-Unie dit aanbod her
haald en nog uitgebreid. Ze stelde o.m. voor dat er één of meer onder
zoekcentra zouden worden gevormd op al-Europese grondslag en dat 
er zowel bij de oprichting van fabrieken voor productie van splijtbaar 
materiaal, als bij de voorziening daarvan met grondstoffen, in al-Eu
ropees verband zou worden samengewerkt. 

Beide voorstellen werden door de Euratom-regeringen zelfs niet van 
de hand gewezen - ze werden eenvoudigweg doodgezwegen. 

En hier zijn we dan gelijk bij de ware aard van de Euratom. 
Deze Euratom is niet gericht op het welzijn van de volken. Ze is 

een instrument van de politiek van koude- en mogelijk van hete-oorlog. 

Euratoombommeu. 

Het Euratom is een po 1 i tie k en mi 1 i t a i r plan. Dat is openlijk 
toegegeven door de huidige minister van oorlog van West-Duits

land, de beruchte Herr Strauss. In een interview dat vorig jaar juni in 
het Franse blad "l'Information" is verschenen lezen we: "De minister 
heeft opgemerkt dat een eventuele gemeenschappelijke markt van 
splijtbaar materiaal (zoals de Euratom voorziet) onvermijdelijk op de 
lange duur moet leiden tot een directe militaire gemeenschap en van
daar tot een politieke, gezien het strategische belang van het bezit van 
atooomwapens". Ziedaar de EDG, die met de steen van het volksver
zet om de hals in het Franse parlement verdronken werd, opnieuw 
tot leven ,gebracht in de toekomstvisioenen van Herr Adenauers rech
terhand. 

En die visioenen brengen ons meteen daar waar de hele Euratom 
naar toe leidt: De atoombom. De Euratoombom, om het in moderne 
taal te zeggen. 

In de taakomschrijving van de Euratom, die wij aan het begin van 
dit artikel hebben samengevat, ontbreekt een woord. Dat valt in het 
begin niet op, maar bij nadere bestudering des te meer. Dat woord is: 
"vreedzaam". 

Als we dit schrijven maken we een kleine fout. Het woord komt 
W"t! I voor, helemaal aan het .slot v.an de taakomschrijving, en wel in 



de volgende zin: "Het aangaan van betrekkingen met andere landen 
en internationale organisaties ter vergemakkelijking van het uitbrei
den en bespoedigen van de vooruitgang van het vreedzame gebruik 
van de kernenergie". 

De vreedzaamheid van de Euratomplannen b e p er kt zich dus tot 
de int e r n at i o na 1 e samenwerking en met name, mogen wij ver
onderstellen, tot de samenwerking met de Internationale Atoomorga
nisatie, die vreedzaam gebruik van haar materiaal ei s t. Maar in haar 
interne taakomschrijving z wij g t Euratom over de vrede. 

Waarom? Dat wordt bij het verder lezen duidelijk. De uitvoerende 
commissie van de Euratom heeft namelijk alle mogelijke en onmoge
lijke bevoegdheden voor controle en toetsing van verwerking van het 
geleverde materiaal, maar daarop is het materiaal voor militair ge
bruik nadrukkelijk uitgesloten. De splijtstoffen die hiervoor bestemd 
zijn, worden het nadrukkelijk eigendom van de ledenstaten. 

Maar de Euratom 1 ever t dit materiaal voor militaire doelen w eI. 
En ze doet nog iets meer: Ze levert ook de kennis die de collega's op 
militair gebied hebben opgedaan. 

Om precieser te zijn: De Westduitsers worden via de Euratom op 
de hoogte gesteld van de wijze waarop de Fransen hun atoombom ho
pen te maken. 

Dit laatste staat niet in het verdrag. Maar het is onthuld door Luns, 
toen hij in de 2e kamer de heer Ruygers troosten moest, die het oneer
lijk vond dat de Duitsers geen atoombommen mochten maken. Hij, 
Luns, kon zich dat begrijpen, maar zo zat dat nu eenmaal met de 
Westeuropese Unie, zei hij. Hij liet er echter meteen op volgen dat er 
we I uitwisseling van .militaire kennis op kernenergetisch gebied zou 
plaatsvinden, waarbij ook de Duitsers zouden worden betrokken. 

De rest is voor deze laatst~n dan nog slechts een formaliteit, zoals 
men zal begrijpen. 

Dat heeft ·nu ook de opzienbarende stellingname van de 18 Duitse 
geleerden, die geweigerd hebben atoombommen te maken, bewezen. 
Door hun rebellie is, al was het alleen maar uit het antwoord van A
denauer, overduidelijk komen vast te staan dat Duitsland al bezig is 
zijn eigen atoombommen voor te bereiden. 

De kwestie van de controle is hierbij een peuleschilletje. In het door 
ons hierboven aangehaalde interview heeft Herr Strauss daar zelf de 
nadruk op ,gelegd. "Hoe kan", zo vroeg hij, "indien bepaalde staten 
van de ontworpen gemeenschap produceren voor militaire doelen en 
andere niet, enigerlei controle in de Euratom werken?" 

Het antwoord is duidelijk genoeg: Er komt helemaal geen controle. 
De Westeuropese Unie is twee en een half jaar geleden opgericht en 
overal werd van de daken geschreeuwd, dat er de strengste controle 
zou zijn op de bewapening van Duitsland. 

Nu, terwijl de Unie in volle gang is en de Wehrmacht koortsachtig 
snel wordt opgebouwd, bestaat dat controle-apparaat nog steeds niet. 
En als de achttien Duitse geleerden niet zo fatsoenlijk en verstandig 
waren geweest om alarm te slaan tegen Adenauers plannen, dan zou
den ze reeds ergens aan het werk ~gezet zijn zonder dat er een haan 
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naaf kraaide. Hetgeenl zeer waar.scbijlllijk. me~ anderen inn:liddels wel 
al het gevatzal ~:n. 

Duitsland heeft zelf, zij het niet veel, uranium. Duitsland beeft knap· 
pe geleerden. Het enige wat Adenauer' c;s. :m.arikeert. otn atoom~ èll 
waterstofbommen te kunnen maken en die dan boven de hoofden der 
Europeanen te gaan zwaaien is kennis en voldoende voorraden, Vo011 
deze beide moet.de Euratom zorgen. · 

Euro winst. 

Maar de atoombom is Jliet de enige reden voor de Duitse geestdrift 
voor Euratom. Er is ook andere winst in zicht. 

Snelle ontwikkeling van de atoomenergie vereist een vrije hoge in
dustriële ontwikkeling, in l;tet bijzonder van de chemische industrie. 
En ze vereist geld. 

Duitsland heeft van beide ruimschoots in voorraad. 
Voor de Duitse trusts is deze snelle ontwikkeling van de kernener

gie een zaak, die naar alle waarschijnlijkheid - er zijn daarover nog 
verschillende meningen - zeer lonend zal zijn. 

Tijdens een discussie tussen atoomgeleerden, die onlangs plaatsvond 
voor de directie van de Wereldbank noemde Sir Edwin Plowden, voor
zitter van de Britse commissie voor· de atoomenergie, de voorwaarden 
waaronder gebruik van atoomenergie voor industriële doeleinden ren
derend is. 

Deze voorwaarden waren: 
a) het rentepercentage van het kapitaal moet niet te hoog zijn; 
b~ het moet mogelijk zijn in vol-continu te werken, met name dus 

daar waar een .groot electrisch net (uitgebreide industrie) bediend 
moet worden; 

c) voorlopig gold: hoe groter de centrale, hoe goedkoper de electrici· 
teit (er moest dus een grote investering plaatsvinden); 

d) er moesten geen andere energiebronnen direct voorhanden zijn 
(waterkracht, kolen) omdat die vooralsnog belangrijk goedkoper 
zijn. 

Het zal duidelijk zijn dat deze voorwaarden in West-Duitsland in 
het algemeen gelden. Er is geld genoeg voor grote installaties en er 
zijn objecten genoeg, die thans met geïmporteerde kolen moeten. wer· 
ken. Weliswaar heeft West~Duitsland nog enorme kolenvoorraden in 
zijn bodem, genoeg voor honderden jaren op basis van de huidige pro
ductie, maar de exploitatie kan de behoefte -- althans in de huidige 
industriële hoogconjunctuur - niet bijhouden. 

Het Westduitse kapitaal heeft dus grote belangstelling voor de a· 
toomenergie. Dat verklaart ook wel, waarom op dit moment reeds bij
na alle grote industriereuzen. in dat land afdelingen hebben, die zich 
met de vraagstukken van de kernenergie bezig houden. 

De Euratom nu moet er voor zorgen dat West-Duitsland niet alleen 
de benodigde kennis ~ het beeft in de afgelopen jaren een belangrijke 
achterstand opgelopen. ~ maar ook de vereiste uranium ter beschik
king zal krijgen. Het enige Westeuropese land dat rijke voorraden U· 

raniwn. bezit, i&, Frankrijk. Het Euratom~bondgenootschap met Frank-
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rijk is daarom een huwelijk waarbij de Roerbatonnen niets te verJ.ie.. 
zen, maar alles te winnen hebben. 

En Frankrijk zelf? Wij schreven reeds dat de koloniale oorlogen en 
het Atlantische ftvo:rrtuur het land zo uitputten, dat van een volledige 
benuting van zijn hulpbronnen geen sprake is. De Franse uranium is 
in handen van enkele trusts, waaronder de Franse Uranium Compag
nie die door Rothschild gecontroleerd wordt. Deze trusts zien gouden 
tijden in het verschiet met een grote afnemer als het Ruhr-kapitaal in 
vol bedrijf. Is het een wonder dat ze bereid zijn in het nieuwe pact te 
stappen? Want nog nooit is een kapitalist door vaderlandsliefde een 
grootkapitalist geworden. ..... 

De onvermijdelijke Dulles. 

Zoals bij alles wat tegenwoordig ,,Europees" genoemd wordt, sluit 
zich. de ring der Euratombelangen niet in Europa, maar in Ame

rika. Ook ditmaal, evenals bij de gemeenschappelijke markt is Ame
rika de actieve "belangstellende", die de zaak voortjaagt. Dulles zelf 
heeft al anderhalf jaar geleden een vurig pleidooi voor de Euratom 
gehouden. 

Het politieke belang van de Yankees speelt hierbij natuurlijk een 
eerste rol. Amerika was vóór de EDG, is vóór de Gemeenschappelijke 
Markt en is vóór de Euratom, omdat de gelijkschakeling der West
europese landen deze gemakkelijker controleerbaar maakt voor zijn oor
logspolitiek, terwijl de steeds diepere verdeling van Europa in twee 
helften Dulles' koude oorlog bevordert. 

Maar ook hier spelen winstmotieven een grote rol. 
Tot nu toe is Amerika, dat met bijna alle deelnemers van het ver

drag bilaterale overeenkomsten gesloten heeft, verreweg de belang
rijkste leverancier van atoominstallaties en van de bijbehorende grond
stoffen. 

En men verandert niet van kernreactor, zoals men van sokken ver
wisselt. Kernreactoren zijn ongelooflijk kostbare installaties en wan
neer men eenmaal volgens een bepaald procedé arbeidt, zal men niet 
licht op een ander overstappen. 

De levering van Amerikaanse installaties en in Amerika bewerkte 
splijtstoffen betekent dus het scheppen van een duurzame afzetmarkt, 
die bij zijn verdere ontplooiing steeds .grotere winsten zal opleveren. 
Dit is ook de verklaring voor de edelmoedige beginleveranties op a
toomgebied, die van die zijde gedaan zijn aan tal van landen. Het 
scheerapparaat krijgt U gratis, maar U zult Uw gehele leven lang 
onze scheermesjes gebruiken! 

Euruitverkoop van Nederland. 

Wat betekent de Euratom voor Nederland? 
Euratom betekent meedoen aan de versterking van het West

duitse militarisme en is daarom ontoelaatbaar. 
Euratom betekent versterking van de Amerikaanse greep op West
Europa en is daarom onaanvaardbaar. 
Maar Euratom is bovendien strijdig met een nationaal belang op lange 
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termijn. 
Dat wil niet zeggen dat Nederland .geen program voor kernenergie 

zou moeten hebben, maar er is geen enkele reden om ons te binden 
aan een program als dat van Euratom, waarbij de nationale inspan
ning geheel onder de "supranationale" controle van Westduitsers en 
Amerikanen zou plaatsvinden, en de ontwikkeling geheel gestuwd of 
geremd zou worden in een richting die deze beide niet-zo-edelmoedige 
bondgenoten wensen. 

Nederland heeft belang bij een politiek waarbij het vrij zijn keuze 
kan doen en kan bepalen, door w i e het gesteund wil worden en w ie 
het beste behulpzaam kan zijn voor de behartiging van onze eigen na
tionale belangen. Het is niet te zeggen dat dat niet landen van de hui
dige Euratom zullen zijn. Maar opvallend is wel, dat er geen enkel 
land van de Euratom is waar tot nu toe verdragen mee bestaan \' 
zelfs met België niet. De beste samenwerking was er tot nu toe met 
Noorwegen en wie zal zeggen, of morgen geen voordelige en ons pas
sende overeenkomst te sluiten valt met de Sowjet-Unie of Tsjecho
slowakije? 

Het enige dat ons land zal winnen bij de Euratom is een band méér 
met de kliek van hebzuchtige Yankees en verraderlijke Duitse milita
risten en de ondergeschiktheid aan hun politiek, die niet in de eerste 
plaats op atoomfabriek c n, maar op atoombommen is gericht. 

De Euranatomische les die wij kunnen leren, is, dat wij opnieuw in 
een gevaarlijke valstrik dreigen te geraken. En geen mens die zijn 
land liefheeft kan daaraan meewerken. 

MARCUS BAKKER. 
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DE POSITIE VAN DE NEDERLANDSE 
KOOPV AARD U IN DE WERELDSCHEEPVAART 

Grillig als een stuurloos schip in een fikse storm is de wereldscheep
vaart, beter gezegd de zeescheepvaart in dat deel van de wereld, 

waar het monopolie-kapitaal nog heerst. 
De zeer conjunctuurgevoelige scheepvaart in de kapitalistische we

reld zoekt sedert de tweede wereldoorlog, in verband met de diepe 
crisis waarin het kapitalisme is komen te verkeren, allerlei uitwegen 
om uit de moeilijkheden te komen. De scheepvaartkringen in ons land 
met zijn maritieme tradities besteden aan deze gevaarlijke bokkespron
gen herhaaldelijk aandacht, omdat de Nederlandse koopvaardij danig 
in het nauw dreigt te geraken. 

De wereldhandel die, uitgedrukt in miljoenen metrieke tonnen, in 
1938 - 470 bedroeg, had zich na de oorlog, in 1948, met 490 mil

joenen metrieke tonnen hersteld en was in 1955 gestegen tot 763 mil
joenen metrieke tonnen. Het aandeel van de droge lading in dit totaal 
bedroeg in 1938 - 342, in 1948 - 280 en kwam pas in 1955 op het hoog
ste vooroorlogse niveau. 

De stijging van de wereldhandel (uitgedrukt in tonnematen) komt 
dus tot 1955 (en daarna niet minder) vooral op conto van het vervoer 
van vloeibare lading, de olieprodukten. Behalve de ge.stegen behoefte 
van de industriële landen is dit een gevolg van de oorlogseconomie 
van het "Westen". 

In de veranderde samenstelling van de wereldkoopvaardijvloot ver
geleken met 1939 zien we een afspiegeling van deze verschuiving van 
de aa11d der handel en het vervoer. Door massale seriescheepsbouw in 
de oorlogsjaren in Amerika en in mindere mate in Engeland was de 
wereldhandelsvloot, niettegenstaande het verlies aan schepen tijdens 
de oorlogsjaren, eind 1949 reeds 26,4 procent groter dan in september 
1939. Eind 1956 bedroeg het wereldtotaal circa 105 miljoen b(ruto) 
r(egister) t(on)* waarvan 26,8 procent tankertonnage vergeleken met 
16,9 procent in 1939. 

Vooral de laatste jaren wo:vden vele tankschepen gebouwd of in de 
vaart gebracht; van begin 1955 tot medio 1956 nam de wereldtanker
vloot toe met 3,4 milj. brt., eind 1956 was 23,5 milj. ton dw. (dead
weight=1draagvermogen) * beste1d of in aanbouw. Verwacht wordt., 
dat in de komende jaren jaarlijks 4lh milj. ton dw. tankertonnage zal 
wo11den opgeleverd. 

We brengen deze cijfers over de groei van de wereldtankvloot, die 
sedert de tweede wereldoorlog fenomenaal is geweest en buiten alle. 
proporties met die van de rest van het wereldtonnage, omdat, zoals 
verder zal blijken, de groei van de Panhonlib-vloten (afkorting voor 
schepen onder Pànamese, Hondurese of Liberiaanse vlag) voorname
lijk berust op de aanwas van tankertonnage. 
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Een antwoord op de vraag waarom de laatste jaren zoveel tankers 
wo~den gebouwd, vi,nden we in het nummer van 31 augustus 1956 van 
"US News en World Report", waar het blad schrijft, dat de grote olie
maatschappijen "moeilijkheden" rond Suez verwachtten, vanaf het o
genblik, dat de Engelsen hun bases langs het Suez-kanaal moesten 
verlaten. Dat was in 1954. Het is niet bij toeval, dat vanaf dat moment 
de grootste en snelste tankschepen, geschikt voor de vaart rond de 
Kaap, werden gebouwd, schreef het bLad twee maanden voor de oyer
val op Egypte. 

De voorziening van olieprodukten van het Westen hing in 1955 voor 
bijna negen-tiende van vier landen af, nl. Venezuela, Saoedi-Arabië, 
Koeweit en Irak. 

E.en ander aspect van. de wereLdhandel en daarmee samenhangende 
zeescheepvaart der laatste jaren is tenslotte de massale verscheping 
Vlan kolen van Amerika naar de Westeuropese landen. Deze versche
ping geschiedt in de trampvaart, welke vanaf 1955 een hausse door
maakt na een depressie omstreeks 1954. In 1955 werd 26 miljoen ton 
kolen uit de Verenigde Staten naar West-Europa verscheept; in 1956 
steeg dit vervoer nog meer. Er was voortdurend grote vraag naar 
trampschepen. 

Nieuwe "zeevarende naties". 

Uit tankers - het schip, dat olie in onverpakte staat vervoert - en 
trampe~ - het vrachtschip, dat niet aan een vaste lijndienst is 

,gebonden, de "zwerver van de zee", die vooral massa- of buikigoe
deren zoals erts vervoert - daaruit bestaan vooral de Panhonlib-vloten. 

Reeds voor de tweede wereldoorlog registreerden Amerikaanse re
ders hun schepen onder Panamese vlag. Na de oorlog heeft de regi
stratie of herregistratie in landen als Panama, Honduras, Costa Rica 
en Liberia schrikbarende vormen aangenomen. In 1939 was de vloot 
onder goedkope vlag 750.000 brt. groot, medio 1956 ruim 10 milj. brt., 
waarvan Liberia en Panama gezamenlijk 9,5 milj. brt. Daarom zullen 
we ons bepalen tot deze twee landen en vooral tot het eerste, dat van de 
nieuwe "zeevarende naties" het snelst gegroeid is. , 

Onder de Britse vlag varen ook schepen, die eigendom zijn of gecon
troleerd worden door buitenlandse reders (Grieken, oliemaatschap
pijen). Deze schepen vallen echter onder de jurisdictie van de Engelse 
scheepvaartwetten- en belastingbepalingen. Bovendien is het voor een 
buitenlander vrijwel onmogelijk om in zeevarende naties als Enge
land en Nederland schepen te registreren. 

Hoe is dat in Panama en Liberia? 
Registratie in deze landen is zeer eenvoudig, terwijl fiscale heffin

gen en sociale verplichtingen nagenoeg ontbreken. 
In Panama kunnen door buitenlanders schepen worden geregis

treerd, mits 25 pct. van de opvarenden Panamezen zijn. Indien er 
echter geen Panamese zeelieden voorhanden zijn, hetgeen negen van 
de tien keer gebeurt, vervalt ook deze bepaling. En volgens artikel II 
in '<ie Liberiaanse Scheepvaartwet kunnen schepen geregistreerd WGr· 
den in Liberia (Monrovia), "ongeacht hun tonnage, waar ook gebouwd, 
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eigendom vran een staatsbut-ge:t ot burger in den "\1'1"eemde V'an. Libèrl.a 
'Uf van enig VTeemd land ...... " 

De registratiegelden van Panama ,en Liberia zijn zeer lug, nl. Ame
rikaanse dollar 1 en 1,20 per netto registerton, alsmede een jaarlijkse 
belasting van tien dolls:rcent per netto registerton* ..... Enige maan
den geleden werd door de Panamese Nationale Vergadering een wet 
Aangenomen, waarbij de registratiegelden nog aanmerkelijk werden 
verlaagd! Van de brutowinst van Nederlandse reders gaat 47 procent 
naar de fiscus. 

De populariteit van de Panhonlib-vlaggen berust daarom heden ten 
dll:ge niet zozeer op de mogelijkheid bepaalde arbeidsvoorwaarden te 
'Ontduiken dan wel op het feit, dat door de registratie in deze landen 
de financiering van nieuwe schepen, nodig om in de concurrentie
strijd "bij te blijven", gemakkelijker wordt. Reders van schepen onder 
valse vlag kunnen gemakkelijker investeren voor vlootuitbreiding en
vernieuwing. 

De eerste schepen onder valse v'Lag waren oude tjoekers; nu zijn de 
Liberiaanse schepen de jongste van de gehele wereld1 

Het gebrek aan wetgeving met betrekking tot de minimum beman
ningsschalen en de sociale verplichtingen van de reders iS niettemin 
ktlnmerkend voor de algemene situatie in de betreffende landen. Op 
de bepalingen, die er zijn, is geen vrijwel geen controle, omdat deze 
landen niet, zoals bijvoorbeeld ons land, beschikken over een apparaat 
om de controle op de naleving van wetten en voorschriften uit te oe
fenen. Het bemannen van de Panhonlib-schepen wordt overgelaten 
aan de reders. Thans komt eventuele onderbemanning of bemanning 
van onervaren zeelieden op Panhonlib-schepen tot uitdrukking in het 
relatieve grote aantal scheepsrampen onder deze vlaggen (ook met de 
veiligheids- en beladingsvoorschriften kan worden geknoeid) ; bij een 
grote werkloosheid zouden de zeelieden echter de wrange vruchten 
plukken van deze boreling van de kapitalistische wereld. Door de re
gistratie onder de goedkope vlaggen werd met één enkele handgreep 
de door de strijd van de zeelieden in de maritieme landen tot stand 
gekomen sociale wetgeving op de helling geplaatst. Hier zal de vak
beweging haar volle gewicht in de schaal moeten leggen. 

Panama en Liberia. 

Hoe is het nu met de groei van de vloten onder valse vlaggen (de 
"flag of convenience" zeggen de Engelsen)? , 

Panama verscheen pas in 1924 in de officiële · scheepvaartstatistie
ken. Toen waren 15 schepen in Panama geregistreerd met in totaal 
85.593 brt. Als gevolg van de registratie van Amerikaanse schepen te 
Panama (o.a. ontduiking Neutraliteitswet) was dit aantal in 1939 ge
stegen tot 159 schepen met in totaal 717.525 brt. en medio 1956 be
droeg de totale tonnage onder Panamese vlag 3,9 milj. brt., een t{)e. 
name van 3,2 milj. brt. vergeleken met 1939! In dezelfde periode 
groeide de handelsvloot van ons land met zijn maritieme tradities met 
1,1 milj. brt ..... . 

Nog spectaculairder was de groei van de vloot onder Liberiaanse 
vlag. Omstreeeks 1949 ontdekten de Amerikanen Liberia als voordé
lig en gemakkelijk te controleren registratie-object. De Verenigde Sta-
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ten hebben grote kapitaalbelangen in de Negerrepubliek Liberia. 
Schepen onder Liberiaanse vlag moeten voldoen aan de normen van 

. het American Bureau of Shipping, de Maritime Law of the United 
States wo~dt beschouwd (zover als mogelijk is ..... ) als de General 
Maritime Law van Liberia - bij deze bepalingen is slechts weinig of 
geen controle - en de schepen onder Liberiaanse vlag, die officieel 
in Monrovia, de hoofdstad van Liberia, zijn geregistreerd, worden 
overwegend gecontroleerd door het "Bureau of Maritime Affairs" van 
deze republiek te New York:! 

Onder de Liberiaanse vlag zijn vooral tankschepen geregistreerd. 
Medio 1956 omvatte de vloot onder Liberiaanse vlag 5.584.000 brt. 
tegen vrijwel geen tonnage voor de oorlog!! Van het totaal was p1eer 
dan de helft tankertonnage. 

Liberia is na de Verenigde Staten, Groot-Brittanië en Noorwegen 
in enkele jaren tot de vierde plaats op de wereldranglijst van zeeva
rende landen opgeklommen. 

Vooral de tankschepen onder Liberiaanse vlag behoren tot de groot
ste en snelste. Eind 1956 waren in aanbouw (vooral in Japan) 62 sche
pen omvattende 946.728 brt. voor de vaart onder Liberiaanse vlag, 
eveneens overwegend tankschepen. 

Wie registreert in Panhonlib? 

Welke kapitaalsgroepen zitten er nu achter deze registratie onder 
. Panhonlib-vlag en vooral dan de vlag van Liberia? 

Dat zijn vooral Amerikaanse en Griekse kapitaalsmachten en de 
olietrusts. 

De Griekse reders begonnen na de tweede wereldoorlog met mas
sale herregistratie. Door de ontwikkeling van de volksbeweging in de 
na-oorlogse jaren in eigen land lieten de Griekse reders hun schepen 
onder vreemde vlag inschrijven. 

Een paar van deze Griekse reders vormen thans, verbonden met 
Amerikaanse,: Engelse en Westduitse kapitaalSibelangen, geweldige 
trusts in de scheepvaartwereld. Dit zijn de multimiljonairs Niarchos 
en Onassis. 

Stavros Niarchos, die geschat wo~dt op zo'n 400 miljoen Ameri
kaanse dollars, voert een trust aan, die een vloot beheert - vrijwel 
uitsluitend onder Panhonlib-vlaggen - van 2,5 milj. brt. (bestelde 
en in aanbouw zijnde schepen meegerekend). De Niarchos-groep, die 
een tankvloot van 44 schepen met een milj. ton. dw. controleert, 
kocht nog onlangs twee complete scheepvaartmaatschappijen met bij
behorende vloten, in totaal 14 grote tankschepen (een kwart milj. ton 
dw.). 

En wat de Amerikanen betreft: medio 1955 was van de vloten van 
Amerikaanse eigenaars of hun dochtermaatschappijen onder de Pan
honlib-vlaggen geregistreerd ruim twee miljoen brt. van een totaal 
van (toen) acht miljoen brt. onder valse vlag. Op dat moment was in 
aanbouw of bestelling voor Amerikaanse rekening en bestemd voor 
de Panhonlib-vlaggen nog een milj. ton. Volgens een onderzoek van 
de Sun Oil Cy. voer eind 1955 41,6 procent van de door Amerikanen 
gecontroleerde tankervloot onder vreemde vlag. 

Tenslotte zijn vijwel alle in de Panhonlib-landen geregistreerde 
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tankers op de een of andere wijze in dienst van de grote olietrusts; 
hetzij direct of indirect. Tankvaartrederijen sluiten nl. z.g. "langlo
pende tijdcharters" en steeds meer z.g. "Bareboatcharters" met de 
olietrusts, d.w.z~ dat de reder zijn schepen zonder meer aan een olie
maatschappij verhuurt. Zo'n reder kan dan met het barebaat-charter 
als onderpand bij een geldschieter geld opnemen voor de bouw van 
nieuwe schepen. Het is duidelijk, dat dus de olietrusts uiteindelijk aan 
de touwtjes trekt (in Noorwegen zijn vooral dergelijke, van de olie
trusts afhankelijke, tankvaartrederij en). 

Amerikaanse scheepvaartpolitiek. 

Daar de Amerikaanse kapitaalsmachten een leeuwenaandeel hebben 
in de vaart onder goedkope valse vlaggen en de daaruitvloeiende 

chaos, en de Amerikaanse reders ook het voorbeeld gaven tot het re
gistreren onder goedkope vlag is het goed, ook om andere redenen, 
in vogelvlucht even stil te staan bij de Amerikaanse scheepvaartpoli
tiek. 

De Amerikaanse koopvaardij verkeerde en verkeert voortdurend 
in een moeilijke concurrentiepositie, omdat de bouw- en exploitatie
kosten voor Amerikaanse reders hoger zijn dan die van de Europese 
scheepvaartmaatschappij en. 

Na een korte bloeitijd in de Amerikaanse scheepvaart in de negen
tiende eeuw (circa 90 procent van alle Amerikaanse in- en uitvoer 
werd toen verscheept met Amerikaanse schepen), werd de Amerikaan
se vloot tijdens de burgeroorlog door de Engelse van de zeeën ver
jaagd en daarna ging het snel ber~afwaarts. De Amerikaanse koop
vaardij drijft thans vooral op de vaart onder de Amerikaanse kusten. 

Tijdens de eerste wereldoorlog werd in Amerika een enorme han
delsvloot gebouwd, deels eigendom van de regering. Dit gebeurde op 
nog groter schaal tijdens de tweede wereldoorlog (liberty- en victo
ryschepen en T 2-tankers). 

Echter, ondanks het feit, dat de Amerikaanse handel met het bui
tenland in 1955 driemaal zo groot was als in 1938, was de (aktieve) 
USA-handelsvloot in dezelfde periode geen sikkepit groter geworden, 
exclusief de door Amerikanen gecontroleerde vloot, die onder Panhon
libvlaggen vaart. Van 1952 tot medio 1956 daalde het aandeel van de 
USA-vloot in de Amerikaanse buitenlandse handel van 7 milj. ton dw. 
tot 5,8 milj. ton dw. 

De Amerikaanse reders, die ondanks protectionistische maatregelen 
van de regering en ondanks regeringssubsidies in de harde concurren
tiestrijd met de reders van andere landen het onderspit delfden, be
traden het gevaarlijke pad der goedkope vlaggen. Behalve de hier
door veel gecritiseérde "flag of convenience" daagde een ander ge
vaar voor de Westeuropese maritiehne landen aan de Amerikaanse 
horizon, een geweldige "surplusvloot". Dat is de regeringshandels
vloot van in de oorlog gebouwde en daarna als surplusgoed opgelegde 
schepen. 

Inclusief deze z .. g. "mottenballenvloot" was in Amerika voor de 
herbewapening van West-Europa en voor de oorlog in Korea opgelegd 
een scheepspark, omvattende 15,2 milj. brt. Tussen het uitbreken van 
de oorlog in Korea en eind 1951 werden 470 schepen uit de Amerikaan-
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ae regeringsvloot gehaald; in 1956 was in Amerika nog 14 milj. brt. 
opgelegd. Voor en na het Suez-avontuur werden eveneens schepen uit 
de "mottenballenvloot" in de vaart gebracht. 

Uit deze cijfers over het enorme bpgelegde scheepspark in Amerika 
en het feit, dat alleen bij een oorlog een deel van deze passieve vloot 
in de vaart gebracht kan worden, blijkt reeds welk een effect oorlog. 
heeft voor de Amerikaanse zeescheepvaart. 

Om de winsten zo groot mogelijk te maken, moet er in de kapita
listische wereld de nodige goederenruil zijn om de schepen, ook Pan
honlib-schepen, varend te houden. 

Met een cynische openhartigheid zeggen de Amerikanen, "dat geen 
enkele factor een groter effect heeft op de scheepvaart dan oorlog", en 
dat er "zonder een oorlog ergens en zonder het omvangrijke bewape
ningsprogramma van het Westen aan de gunstige naoorlogse periode 
een eind zou zijn gekomen". (D .. Marx jr.: International Shipping 
Cartels (1953) - blz. 250). 

Dat effect komt misschien het duidelijkst tot uitdrukking in de 
vrachtprijzen. Met de grote aanvoer van Amerikaanse kolen kwamen 
de gemiddelde trampvrachttarieven voor vervoer van kolen en graan 
van de Verenigde Staten naar West-Europa - barometer voor de 
tramptarievenmarkt-na het Suez-avontuur van Eden en Mollet met 
Amerika als lachende derde, eind december 1956 op een nog hoger 
peil dan de "Korea-piek", zoals de sjacheraars in bloed en tranen zeg
gen. Bij een gemiddeld tarief in 1952 = 100, bedroeg dit voor de Suez
oorlog, in oktober j.l. 153,6 en kort daarna, in november reeds· 171,4. 

Nog een enkele aantekening bij de vrachttarieven in de lijnvaart. 
Voor en na "Suez" verschenen herhaaldelijk berichten in de dagbla
den, dat een of andere "Freight-Conference" de vrachttarieven weer 
5, 10 of 15 procent had verhoogd. Deze Freight Conferences- perma
nente lichamen met een voorzitter en een secretaris- vormen een net
werk van bindende prijsafspraken en condities in de internationale 
lijnvaart. Ze zijn strikt geheim, zelden lekt er iets uit, of het moet zijn 
in een prijzenoorlog zoals in 1949, toen de Nederlandse en Engelse re
ders bv. overhoop lagen over de vrachttarieven in de handel van Eu
ropa naar India, Pakistan en Ceylon vice-versa. Toen daalden de ta
rieven tot 80 procent beneden het "Conference-peil". Het "misver
stand" duurde slechts kort. Hoe de oplossing werd gevonden, vermeldt 
de geschiedenis niet, maar de tarieven werden weer opgetrokken tot 
het door de betreffende Conference vastgestelde peil ..... 

De Holland-Amerika-Lijn behoort bijvoorbeeld tot vier Conferences 
van de Amerikaanse Oostkust naar Europa, tot drie Conferences voor 
vrachtvervoer van de Golf van Mexico naar Europese bestemming en 
is daarbij nog lid van de Pacific-Coast-European-Conference. In janu
ari 1950 waren er alleen voor de buitenlandse handel van en naar de 
Vrenigde Staten 117 Freight Conferences en 14 Conferences voor de 
passagierstarieven. 

Vlagdiscriminatie. 

De regering van de Verenigde Staten leverde zijn aandeel in de 
protectie van de on-economische Amerikaanse handelsvloot door 

t.a.v. de handelsvloten van de z.g. bondgenoten, waaronder ook ons 
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land, vèrgaande discriminerende maatregelen in te voeren. 
Tot het midden van de vorige eeuw was vlagdiscriminatie de ge

bruikelijke politiek van een aantal zeevarende landen om de eigen 
scheepvaart te beschermen en te bevorderen. De bevoorrechting van 
eigen vloot geschiedde op het gebied van haven- en loodsgelden. 

Amerika voerde in de na-oorlogse jaren discriminerende wetten en 
clausules in, die betrekking hadden op het vervoer van Amerikaanse 
goederen. De Verenigde Staten gaven de stoot tot deze vèrgaande 
vlagdiscriminatie met de beruchte 50-50 clausule, welke voorschrijft, 
dat - indien de schepen voorhanden zijn -,tenminste de helft van 
alle door de Amerikaanse regering gefinancierde ladingen door sche
pen onder Amerikaanse vlag moeten worden vervoerd. Het betrof 
hier aanvankelijk de ladingen in het kader van het Marshall-plan, 
later ook bij andere transacties; de landbouwoverschotten en alle pro
dulüen onder het jaarlijkse "hulpprogramma", alsmede de kapitaals
goederen, waarvoor de financiering tot stand is gekomen door rege
ringssteun- of garanties. Hiertoe werd in 1953 de mogelijkheid gescha
pen door invoering van de Cargo Preferenee Act. 

Tegen de discriminerende maatregelen is fel protest gerezen in de 
Westeuropese landen. Denemarken wees zelfs een aanbod, om goede
ren in het kader van de fifty-fifty-clausule te betrekken, van de hand. 

De voor de andere landen discriminerende maatregelen hadden voor 
de USA-vloot ten gevolge, dat sedert 1948 bovengenoemde ladingen 
de helft beslaan van de Amerikaanse export, verscheept in USA-dro
ge-ladingschepen. 

Gedurende de laatste jaren zijn na de Amerikaanse 50-50-maatregel 
in de wereldhandel ook andere verdragen tot stand gekomen, die 
clausules bevatten, welke bepalen, dat de volgens deze verdragen 
plaats hebbende goederenruil zal geschieden met schepen uit landen 
van de ondertekenaars. Deze verdragen werden vooral gesloten door 
de z.g. onderontwikkelde landen zoals Indonesië en India (o.a. bij het 
betrekken van goederen uit de Sowjet-Unie en de volksdemocratische 
landen). Bij het ontwikkelen van hun industrie, ook de scheepvaart
industrie, kunnen deze neutrale landen, om zich te ontworstelen aan 
de greep van het imperialisme, deze zelfbescherming van hun scheep
vaart niet ontberen. De betrokken landen verwijzen overigens naar 
het voorbeeld van de sterk geïndustrialiseerde Verenigde Staten. 

Bermuda. 

Komen we bij het besluiten van onze beschouwing over de verschil
lende facetten in de wereldscheepvaart en met name, die in de 

kapitalistische wereld nog over de rol van Engeland - de grootste 
zeevarende natie- te spreken. 

Niettegenstaande het verzet in Engelse scheepvaartkringen tegen de 
Panhonlib-vloten werden van 1949 tot en met 1955 toch ruim 600 sche
pen uit het Engelse register overgeschreven, waarvan een deel onder 
goedkope vlag kwam te varen. 

Evenals ons land bezit Engeland sedert lang gevestigde scheep
vaartmaatschappijen, die gespecialiseerd zijn in de lijndiensten, dus 
moeilijk onder valse vlag kunnen varen, terwijl evenals in ons land, 
de nationale eer een woordje mee spreekt. Hoe dan ook, het is tege-
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lijkertijd een kwestie van geld - een directeur van de bekende Cunard 
Steamship Company Ltd. rekende uit, dat indien de Cunard-schepen 
van 1949 tot en met 1955 onder valse vlag hadden gevaren de winst 
14 miljoen Engelse Ponden groter geweest zou .zijn - en eind 1955 en 
in de loop van 1956 richtten de blikken van de Engelse reders zich op 
een eigen goedkoop registratieterrein, te weten Bermuda en de Baha
ma-eilanden. 

Het werd Bermuda, de Engelse kolonie in de Atlantische Oceaan, 
die als zeevarende natie nog niet voorkomt in de verzameling van 
"echte" en "nieuwe" maritieme landen met wetten en voorschriften, 
die betrekking hebben op de nationaliteit van schepen en verzameld 
en in 1955 uitgegeven werden door een afdeling van het Secretariaat 
van de Verenigde Naties. 

In de loop van 1956 hebben enkele Londense kapitaalsgroepen en 
Engelse scheepvaartmaatschappijen vooral voor de tank- en tramp
vaart, dochtermaatschappijen in Bermuda gesticht: ja zelfs had de "P 
en 0 Steam Navigation Ltd., één van Engelands grootste en gerenom
meerde scheepvaartmaatschappij en plannen om een winstgevende 
dochtermaatschappij te Bermuda in het leven te roepen. 

* 
Hoe is nu de positie van onze Nederlandse koopvaardij in deze 

scheepvaartwereld of wereldscheepvaart met zijn schepen onder 
valse vlaggen, discriminerende maatregelen, enorm. gestegen oliever
voer, Griekse multimiljonairs, Engelsen, die naar Bermuda trekken 
en andere uitingen van de Westerse economie. 

In het algemeen kan vastgesteld worden, dat de Nederlandse zee
scheepvaart binnen het raam van de economie van het Westen een 
wankele positie inneemt. Weliswaar is voor onze koopvaardij in de 
naoorlogse jaren een omvangrijk herconstructie- en nieuwbouwpro
gramma doorgevoerd- in 1939 omvatte onze vloot 2,9 milj. brt., thans 
circa 4 milj. brt. - en is de Nederlandse handelsvloot nog jonger 
dan het wereldgemiddelde, maar tegelijkertijd is haar expansie 
vergeleken met andere landen ten achter gebleven. De wereldhandel 
breidde zich van 1938 tot 1955 uit met 62 procent, de Nederlandse 
koopvaardij in dezelfde periode met 34 procent. Het aandeel van ons 
land in het vervoer is dus aanmerkelijk kleiner, o.m. omdat ons land 
niet is gespecialiseerd in de tankvaart. 

Japan is Nederland op de wereldranglijst voorbijgestreefd, terwijl 
Westduitsland thans ruim 3 milj. brt. scheepsruimte heeft en nog 1,4 
milj. brt. in bestelling, na oplevering waarvan de Duitse vloot groter 
zal zijn dan voor de oorlog. Let wel: Japan en Duitsland hebben gedu
rende de oorlog vrijwel hun gehele vloten verloren. Behalve Japan 
is ons land thans ook door Liberia met niet minder dan 1,5 milj. brt. 
voorbij gestreefd. 

Met meer dan honderd lijndiensten, die de gehele wereld omspannen, 
beoefent onze nationale koopvaardij de lijnvaart (60 procent van het 
totaal) bij uitstek. Trampvaart is in ons land onbetekenend. 

Tot de grootste in ons land gevestigde scheepvaartmaatschappijen, 
die de lijnvaart (stukgoederen!) uitoefenen behoren de SMN (A'dam), 
HAL (R'dam), KRL (R'dam), KPM (A'dam), VNS (Den Haag) en 
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KNSM (A'dam). Een vierde deel van onze vloot bestaat uit tanksche
pen, voornamelijk onder controle van de grote olietrusts met aan het 
hoofd de Shellgroep, die haast evenveel tonnage heeft als de rest van 
de tankvaartrederijen en sedert het eerdergenoemde "tankvaartjaar 
1954" zo'n 25 grote tankschepen van 13.000 tot 31.000 ton dw. heeft laten 
bouwen. 

De Panhonlib-vlaggen zijn vrijwel ontoegankelijk voor de Neder
landse scheepvaart, daar in ons land vooral de lijnvaart wordt uitge
oefend en herregistratie moeilijkheden met de Nederlandse Bank en 
de regering schijnt op te leveren. Alleen de ,grootste Nederlandse par.:. 
ticuliere tankvaartrederij, de te Rotterdam gevestigde Phs. v. Omroe
ren, heeft, behalve natuurlijk de vertakkingen van de olietrusts, be
paalde belangen in een te Liberia geregistreerde tankvaartrederij, de 
Grand Bassa Tankers Inc. 

Bij alle bezwaren tegen de Panhonlib-vloten in ons land, gaan de 
gedachten echter de laatste tijd ook in Nederland uit naar een eigen 
goedkoop registratieterrein, in casu de Antillen 

Zoals reeds uit recente perspublikaties is gebleken, vrezen de Ne
derlandse reders vooral, dat zij de internationale concurrentiestrijd op 
het gebied van de scheepvaart niet kunnen volhouden. Om het tempo 
in de wereldscheepvaart bij te houden, is voor onze vloot ter noodza
kelijke vervanging een omvangrijk nieuwbouwprogramma in de ko
mende jaren nodig. Hierbij komen de Nederlandse reders in een moei
lijke positie, doordat andere landen, o.a. door het registreren van sche
pen onder goedkope vlaggen, de bouw van nieuwe schepen gemakke
lijker kunnen financieren. 

Nederlandse reders zijn van mening, dat de huidige regering zich 
weinig gelegen laat liggen aan onze nationale zeescheepvaart. De di
recteur van de KRL zei het laatst zo: "Ik kan mij niet onttrekken aan 
de indruk, dat te weinig aandacht is geschonken aan de positie van de 
Nederlandse scheepvaart met haar sterke internationale aspecten, en 
dat het zwaartepunt teveel is gelegd op de conjuncturele situatie van 
het moment, ten koste van de structuele ontwikkeling van onze be
drijfstak". 

Half maart zei Minister Algera in de MvA aan de Eerste Kamer "bij 
voortduring stelling te zullen nemen tegen de vlagdiscriminatie in de 
zeescheepvaart". De goedkope vlaggen "vervulden hem met zorg" en 
hij stelde voor "ter zak~ met kracht te streven naar het vinden van 
een gesch1kte wijze van internationale samenwerking". Dagblad 
Scheepvaart van 22 maart jl. vond dit "eigenlijk min of meer een 
officiële dooddoener" en volgens het blad "valt het te betreuren, dat 
de minister niet zegt hoe hij zich deze internationale samenwerking 
ter bestrijding van de goedkope vlaggen voorstelt". Het blad wijst 
erop, dat zolang de mogelijkheid blijft bestaan om schepen te registre
ren in Panhonlib-landen, waar de reders vrijwel geen belasting be
hoeven te betalen, van deze mogelijkheid gebruik zal worden gemaakt. 
Bij een conjunctuuromslag zal pas in volle omvang blijken, hoe dode
lijk het gevaar dezer goedkope vlag-vloten is voor de traditionele ma
ritieme landen. 
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De huidige regering en onze koopvaardij. 

De Nederlandse koopvaardij is zeer afhankelijk van het politieke we
reldgebeuren. Als gevolg van de Luns-politiek t.a.v. Indonesië is 

het vervoer van en naar Indonesië belangrijk teruggelopen. Tegen
woordig vindt slechts de helft van de vloot van de KRL, die evenals 
de SMN, gespecialiseerd is in de lijndienst Nederland-Indonesië, em
plooi in deze dienst. De afsluiting van het Suez-kanaal als gevolg van 
het Eden-Mollet-avontuur was voor de Engelse en Nederlandse reders 
een schok. Verlegging van de reisroute om de Kaap betekent in de lijn 
Nederland-Indonesië een verlenging van de reisduur voor vrachtsche
pen met 44 procent. 

Ten gevolge van dit alles,- de Westerse oorlogsavonturen, de Ame
rikaanse scheepvaartpolitiek en de politiek van de huidige Nederland
se regering, die de Nederlandse belangen ondergeschikt maakt aan de 
Amerikaanse, uitgebreide handel met Indonesië op basiS' van gelijk
heid onmogelijk maakt en nog steeds niet "wil" begrijpen dat enorme 
uitbreiding van de handel met de socialistische landen mogelijk is, 
- zijn de vooruitzichten van onze Nederlandse zeescheepvaart niet 
rooskleurig. 

Hierin kan verandering komen. 
Er ligt voor onze koopvaardij, en juist voor onze koopvaardij die ge

specialiseerd is in het vervoer van stukgoederen, een onmetelijk werk
terrein in de Oost-Westhandel en de enorme behoefte van de zich snel 
ontwikkelende, vroeger koloniale, landen. Nederlandse reders weten 
dit naar waarde te schatten. De KNSM wees op het belang van de Oost
Westhandel bij de heropening van de traditionele lijndienst dezer 
maatschappij op Leningrad, terwijl mr. J. J. Oyevaar in december 1956 
op desbetreffende vragen antwoordde, dat "elke verruiming van de 
internationale handel ook de Nederlandse scheepvaart ten goede zal 
komen" en dat "ook de toeneming van de handel tussen Oost en West 
in dat opzicht van belang is". (Ons Bestek - uitgave CKV). 

Het verzet van de reders tegen de excessen in de scheepvaart in de 
kapitalistische wereld onder aanvoering van Amerika en tegen de po
litiek t.a.v. onze z.eescheepvaart van de huidige Nederlandse regering, 
verdient daarom, in het belang van onze nationale zelfstandigheid, 
onze warme onderstêuning. 

GEORGE MAKKELIE. 

(*Een metrieke ton is 1000 kg; de bruto reg.ister tonnemaat 
(Brt.) is de totale inhoudsmaat van een schip (een registerton is 100 cub. voet); 
netto registerton is de ruimte voor lading bestemd; deadiWEl!ight of 
doodgewicht laadvermogen ( dw) is het aantal gewichtstormen aan lading, brand
stof, proviand, drinkwater, waterballast enz. enz., het is het verschil tussen de 
waterverplaatsing van het schip op een bepaalde diepgang en de waterverplaat
sing van het ledige schip. De deadweightcapacity is de totale hoevee·lheid ge
wicht, dat het schip kan dragen tot het op zijn merk ligt. Hierin wordt de groot
te van tankschepen meestal uitgedrukt) . 
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DE MASSALUN VAN DE CHINESE 
CO,MM:UNISTEN 

.. De belangrijkste kenmerken van een goede 
partijgenoot en een goede leider zijn, dat hij op 
de hoogte is met het leven en de arbeidsverholll
dingen van het volk, zich om zijn zorgen ea 
pijnen bekommert en het hart rvan het volk kent ... 

Lioe Sjao·tsjl. 

Op 1 juli 1922 hield de Chinese communistische partij haar eerste 
congres in de Fang Tze Lo~straat 10, nu Sin I Loe.sti~aat 108, een 

straat gelegen in de vroegere Franse concessie in Sjanghai 
Er waren aanwezig tien gedelegeevden, die vijftig leden vertegen

woordigden onder wie Mao Tse.toeng, Tong B-oe, Ho Soe en twee 
buitenlandse gasten. Als herinnering aan dit historische feit staan in 
het opkamertje dat de zittingszaal was, een tafel met enige krukjes en 
stoelen er om heen. Aan de wand hangt de leuze van Mao Tse-toeng: 
"Uit de vonk zal een prairievuur ontstaan." 

Op de vierde zittingsdag drongen Franse rechercheurs het huis bin
nen en deden alsof zij iemand zochten. Hierna vevdwenen de gedele
geerden en 20 minuten later arriveerde de overvalwagen om de gede. 
legeerden te arresteren. 

De vijfde zitting van het congres werd gehouden in een huurbootje 
op het Nan-meer in de provincie Setsjoean. Op dat bootje werd het 
partijprogramma aangenomen en de leiding gekozen. 

Nu 35 jaar later, telt de Chinese communistische partij 10.700.000 
leden en is zij tot de leidende kracht van het volk geworden. Met succes 
heeft zij het volk gele1d en de burgerlijke democratische revolutie tot 
de overwinning gevoel'd. Op haar rust nu de zware taak een land met 
600 miljoen mensen en een reusachtige bodemoppervlakte naar het 
socialisme te leiden. Om het socialisme te bereiken, heeft China een 
grote achterstand in te halen. 

Het is begrijpelijk, dat de partij deze taak slechts kan vervullen als 
zij in het nieuwe stadium van de strijd voor de socialistische opbouw 
en de socialistische omvorming- van het land nauw met de massa's 
verbonden blijft. 

Op het 8ste congres van de Chinese communistische partij, dat ge
houden werd in september 1956, is aan het vraagstuk van de verbon
denheid met de massa en de eenheid van de partij grote aandacht be. 
st eed. 

In zijn openingswoord zei partijvoorzitter Mao Tse-toeng: 
"Indien we niet in staat zijn op de massa te steunen en met 
mensen die niet tot onze partij behoren, samen te werken, zullen 
we niet in staat zijn ons werk goed door te voeren." 

Het gaat hier niet alleen om de samenwerking met de vertegenwoor
digers van de andere democratische partijen, groeperingen en personen 
in de regering en de besturende organen van de staat, maar om de 
oriëntatie op de massa. 
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Dit noemen de Chinese communisten de "massalijn", de oriëntatie 
van en naar de massa. De foutieve werkwijzen, die in strijd zijn met de 
massalijn, zijn het bumcratisme, sectarisme en subjectivisme. Deze 
werkwijzen, die een verwijdering van de massa in de hand werken, in, 
plaats van de partij met de massa te verbinden, zijn op het congres ten 
scherpste veroordeeld. Juist in een periode waarin men de macht heeft 
veroverd, is een dergelijk gevaar altijd objectief aanwezig. 

Met de doorvoering van de massalijn bedoelt men, dat de partij en 
haar leden zich voortdurend bezig moeten houden met de wensen en 
gedachten welke onder de massa van de arbeiders en boeren en het 
volk leven, dat met anderen samengewerkt moet worden en in overleg 
met anderen de problemen dienen te worden opgelost. 

Het betekent ook nauw verbonden te zijn met de massa en er voort
durend naar te streven het bewustzijn van het volk te verhogen, het 
volk te ,activeren en het overal bij te betrekken. 

Dit is ook de grondslag geweest waarop de agrarische hervorming 
met succes is doorgevoe!'d. De leuze "De grond aan hen die haar be
werken" oefende tijdens de revolutie grote aantrekkingskracht uit op 
de boeren. 

Toen de macht veroverd was, wilden sommige burgerlijke vertegen
woordigers in de regering de bodemverdeling eenvoudig administratief 
doorvoeren, maar de partij deed dit anders. 

In de dorpen werden de boeren bijeengeroepen en georganiseerd. Op 
vergaderingén werd een klassenindeling van het dorp gemaakt en in
ventariseerde men de produktiemiddelen. De misdaden van de groot
g:Dondbezitters wet~den aan de kaak gesteld en de landheren werden 
voor het volksgerecht gebracht, waar ze tot een gerechte straf werden 
veroordeeld. 

Op deze wijze werd het bewustzijn van de boeren verhoogd in de 
strijd tegen hun vroegere onderdrukkers. De. boeren werd geleevd zich
zelf te bevrijden. 

Ook de huisvvouw helpt nu mee de staat te besturen. In de onderste 
overheidsorganen, de straatcommissies, een soort wijkcentra maar met 
volledige bevoegdheid, nemen tal van vrouwen namens de bewoners 
deel aan het bestuur van de wijk. Deze commissies houden zich met de 
buurtbelangen bezig, met de bestrijding van het analfabetisme, de 
hygiëne, aangiften van geboorten, hulp bij ziekte, politieke en culturele 
voorlichting, enz. Natuurlijk zijn ook talrijke vrouwen betrokken bij 
het werk van andere vertegenwoovdigende lichamen. 

Door een dergelijke organisatievorm zijn de partij en de regering 
ook organisatorisch met de massa verbonden, evenals door de vakbe
weging, de vrouwen-, en jeugdbeweging. 

De samenwerking met anderen is ook daarom een noodzaak, omdat 
de Chinese partij met bijna elf miljoen leden haar taak alleen niet ver
vullen kan en bij de geweldige problemen van de socialistische opbouw, 
de modernisering van de landbouw, de opbouw van een moderne in
dustrie en de verdediging van het land, de actieve steun van het gehele 
volk nodig heeft. 

* 
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Op het Bste congres zei de algemeen secretaris van de Chinese com
munistische partij, Teng Sjao-ping, in zijn toelichting op het ont

werp-partijstatuut in dit verband: 
"Daa:mm moet .anophoudelijk de traditie van de massalijn in 

het partijwerk worden doorgezet en versterkt. De juiste leiding 
door de partij hangt daarvan af, of de partij in staat is, door de 
ervaringen en de meningen van de massa te analyseren en te 
veralgemenen, deze .systematisch samen te vatten en in de 
grondstellingen van de partij om te zetten; of zij in staat is deze 
grondstellingen onder de massa tot gedachten en daden van de 
massa te laten worden; of zij in staat is deze in de praktijk van 
het massawerk te beproeven, te vervolmaken en te corrigeren. 
Het is de taak van de partij leiding te geven in de eindeloze 
herhaling van het proces "van de massa, naar de massa" en er op 
te letten, dat het inzicht van de partij en de massa groeit en de 
zaak van de partij en het volk vooruit gaat." 

Elke keer, wanneer de Chinese partij een nieuwe stap voorwaarts 
onderneemt, doet zij dit na eerst de .situatie zorgvuldig bestudeerd te 
hebben. Zij verwerkt deze kennis in een nieuwe richtlijn die uitgegeven 
wordt na breedvoerige discussie in alle organen van de partij. 

Door de systematische opsomming van de ervaringen van de partij 
en wat er leeft onder het volk worden fouten vermeden en gemaakte 
fouten hersteld. 

Op deze wijze kwamen de richtlijnen van Mao Tse-toeng tot stand om 
in de landbouw de aanéénsluiting in coöperaties met kracht door te 
zetten en het conservatisme te overwinnen. De boeren waren rijp om in 
massa tot de coöperatie toe te treden, maar gebrek aan vertrouwen in 
de kracht van de boeren en behoudzucht stond deze beweging, welke 
van beslissende betekenis is voor de vestiging van het socialisme, in 
de weg. 

Op dezelfde wijze kwam ook de nieuwe politiek onder de intellectuelen 
en geleerden tot stand, onder de leuze: "Laat honderd bloemen naast 
elkaar bloeien, laat honderd scholen met elkaar wedijveren", die een 
nieuwe impuls gaf aan de vrije ontwikkeling van kunst en wetenschap. 

Voor de nieuwe partijleden- 60 procent is pas na 1949 toegetreden
heeft Lioe Sjao-tsji in zijn inleiding op het congres uiteengezet, welke 
schade de partij in het verleden is toegebracht, toen het linkse oppor
tunisme van Wang Min en Boao Goe, dat voortkwam uit een subjec
tieve denkwijze, in de partij overheerste. 

Zij hiefden geen rekening met de verschillende maatschappelijke 
krachten en klassen in het land en bedreven, zonder rekeniJlg te houden 
met de objectieve toestand en de krachtsverhoudingen tussen de 
vijand en het volk, in politiek en militair opzicht een radikale avon
turierspoli tiek. 

"Hun verkeerde letding (in de jaren 1931-1934) leidde er toe, dat in 
de revolutionaire strijd zware nederlagen werden geleden: de toen
malige revolutionaire steunpunten en het Rode Leger der arbeiders en 
boeren, hadden verliezen van 90 procent en de partijorganisaties en 
andere revolutionaire organisaties in de Kwomintang-gebieden werden 
vernietigd," aldus Lioe Sjao-tsji. 
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Hij wees er op, dat het Marxisme-Leninisme leert, dat de theorie met 
de praktijk verbonden moet zijn en de subjectieve kennis in overeen
stemming behoort te zijn met de objectieve feiten. 

Ook nu bestaan zulke gevaren om van de praktijk los te geraken. Dit 
door tweeërlei oorzaken. Aan de ene kant zijn de Chinese communisten 
voor geheel nieuwe taken geplaatst, terwijl velen pas kort lid van de 
partij en theoretisch onvoldoende geschoold zijn. Bijna allen hebben 
jarenlang met de wapens in de hand gestreden en hebben nu tot taak 
de staatsorganen te leiden, functies in bedrijven, handelsondememin
gen, onderwijsinstellingen en andere instituten van het maatschappe
lijk leven, uit te oefenen. 

Wanneer men vraagt aan de partijsecretaris van de scheepswerf in 
Dairen, of de directeur van het havenbedrijf in Sjanghai of elders, "wat 
deed U vroeger", dan luidt steevast het antwoord: "ik was soldaat." 

In vergelijking met het verleden hebben de partijgenoten vele inge
wikkelde en onbekende problemen op te lossen. Zodoende waarschuw
de Lioe Sjao-tsji er voor zich niet over te geven aan overwinnings
fanfares, maar zich in te spannen de kennis van het Marxisme-Lenin
isme te verhogen, nieuwe kennl.s te vergaren en zich ook te bekwamen 
in vakkennis. 

Aan de andere kant moeten de werkmethoden van alle partijorganen 
zo zijn, dat zij, alvorens tot besluiten te komen, de concrete toestand 
onderzoeken en bestuderen, de mening van de mensen peilen en daar
uit leren. 

De partij verlangt daarom van haar leden, dat zij nauwe betrekkin
gen aanknopen met de arbeiders, boeren en intellectuelen, zich van de 
wensen en verlangens op de hoogte stellen en deze helpen vervullen. 
Bij toelating tot de partij geldt het als zeer belangrijk hoe het candi
daat-lid in de omgeving waar hij werkt aangeschreven staat en of hij 
autoriteit bij de massa heeft. 

Alleen door verbondenheid met de massa en de ideologische verster
king van de partij kunnen foutieve werkwijzen, zoals burocratisme, 
sectarisme en subjectivisme, die in strijd zijn met het Marxisme-Lenin
isme, worden overwonnen. 

* 
Om verbonden te zijn met de massa, verlangt de partij van haar 

mensen, dat zij leed en vreugde met het volk delen, bescheidenheid 
en respect aan de dag leggen, de levenswijze .en gebruiken van de ver
schillende volkeren van China - de nationale minderheden - eer
biedigen. 

In de gebieden waar de nationale minderheden wonen, b.v. treft men 
nog zeer achterlijke maatschappijvormen aan, n.l. daar, waar de feodale 
verhoudingen nog bestaan verbonden met reactionaire gebruiken. 
Sommige functionarissen die in deze gebieden geplaatst zijn om leiding 
te geven, rennen te hard vooruit, willen alles in eens bereiken, leggen 
onvoldoende geduld aan de dag om de plaatselijke ikaders op te leiden 
tot zelfwerkzaamheid en menen dat 2le beter alles zèlf kunnen doen. Zij 
hebben een subjectieve kijk op de ontwikkeling, waardoor grote fouten 
gemaakt kunnen worden, die deze volkeren van de partij en de regering 
kunnen verwijderen. 
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In dit verband werden ook het grote-mogendheidschauvinisme en het 
locale provincialisme gecritiseerd als factoren, die de ontwikkeling 
naar het socialisme remmen en in strijd zijn met de internationale 
solidariteit van de arbeidersklasse. Of een land nu groot of klein is, 
zeggen de Chinese communisten, elk land heeft zijn goede zijden en 
zijn gebreken. 

De partij leert zijn functionarissen bescheiden te zijn, en hard te 
werken. Er is b.v. een groot tekort aan woonruimte, ook om leidende 
functionarissen, leerkrachten, enz. onder te brengen. Er zijn functiona
rissen, die op hun kantoor slapen, maar er zijn er ook, die het ruimer 
hebben. Daarom wo~dt er een campagne gevoe~d om ruimte af te staan 
om anderen onder te brengen. 

Ook de kwestie van de salariswijziging waarbij als richtsnoer geno
men wordt de lage salarissen te verhogen en de hoge te beknotten, 
heeft ten doel geld te besparen, dat dringend nodig is voor de opbouw, 
maar tevens om de verschillen niet te groot te doen zijn, hetgeen tot 
ongezonde verhoudingen kan leiden. 

Voor de ideologische scholing van de kaders wordt zeer veel gedaan. 
De functionarissen hebben acht uur per week politieke scholing. De 
mensen op verantwoordelijke posten gaan elk jaar drie maanden bij 
toerbeurt naar een partijschooL Zo is het helemaal niet vreemd, wan
neer de burgemeester van Kanton zich laat verontschuldigen, omdat 
hij bezig is zich drie maanden in het dialectisch-materialisme te ver
diepen. 

Het doorvoeren van, de massalijn en het vermijden van sectarisme, 
burocratisme en subjectivisme, raakt zeer sterk de juist toepassing van 
het democratisch-centralisme. 

Op het partijcongres werden nieuwe partijstatuten aangenomen, die 
zich richten op een uitbreiding van de democratie onder een versterkte 
centrale leiding en op de juiste verbinding van collectieve leiding met 
persoonlijke verantwoo~delijkheid. 

Om regelmatig en op een georganiseerde wijze meer verbinding te 
hebben via de geledingen van de partij in het gehele land, werd besloten 
het gekozen partijcongres voor de duur van vijf jaar te handhaven als 
raadgevend lichaam van het partijbestuur en het daarna opnieuw te 
verkiezen. 

In principe komt dit permanente partijcongres éénmaal per jaar bij
een. Ook op provinciaal niveau blijven dergelijke congressen in functie, 
-hier drie jaar-, evenals de partijcongressen van de autonome ge
bieden en steden als Peking, Sjanghai, Tientsin, die direct onder de 
centrale regering staan. Om secretaris van de partij te kunnen zijn in 
zulk een stad, moet men minstens vijf jaar partijlid zijn. 

De plichten van het partijlidmaatschap, zoals deze in de nieuwe sta
tuten zijn vastgelegd, zijn er op gericht de massalijn te ga~anderen. 
Hiertoe behoren o.a. 

"deel te nemen aan de scholing, de partijpolitiek uit te voe
ren, de eenheid van de partij te beschermen, fouten en gebreken 
aan de kaak te stellen en deze helpen verbeteren, het volk te 
dienen, van het volk te leren, het bescheiden aan te horen, de 
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partij op de hoogte te stellen wat er onder het volk leeft en het 
volk de partijlijn uit te leggen." 

* In de jongste geschiedenis van de Chinese partij kwamen ook afwij-
kingen van de partijlijn voor, die, met hetrekking tot beslissende 

vraagstukken van de socialistische opbouw, in strijd zijn met de 
massalijn. 

De rechtse afwijking van de algemene politieke lijn van de partij 
werd vertolkt door diegenen, die zich tevreden stelden met de bereikte 
resultaten en de overwinning van de burgerlijke revolutie. 

Deze opvatting heeft ten doel de revolutie te beëindigen en ziet niet 
de noodzaak deze ve~der te leiden en over te laten gaan in een socialis
tische revolutie. Dat wil zeggen, het te laten bij de landhervorming, de 
verdeling en het geven van de grond in eigendom aan de boeren. Dit 
zou hebben betekent: het laten voortbestaan van miljoenen kleine 
boerenbedrijfjes op een laag landbouwtechnisch niveau en het kweken 
van kleine en grote bezitters; in wezen het afzien van de opbouw van 
het socialisme. 

Nu is de koers gevolgd, om stapsgewijs- eerst door het ontwikkelen 
van de wederzijdse hulp onder de boeren- te komen tot een hogere 
vorm van samenwerking: de half socialistische coöperatie, daarna 
overgaande in geheel socialistische coöperaties. De meerderheid van · 
de boerenfamilies, n.l. 75 procent is reeds in deze hoogste vorm van 
coöperatie georganiseel'd, terwijl 110 van de 120 miljoen boeren
families in coöperaties van verschillend type zijn verenigd. 

De mensen die op dit rechtse standpunt stonden, geloofden niet, dat 
de Chinese partij in staat zou zijn de bevolking van het gehele land, in 
het bijzonder de boeren, naar het socialisme te leiden. Zij wilden het 
kapitalisme in stad en land geen beperkingen opleggen, hetgeen alles 
te samen tot herstel van de koloniale afhankelijkheid zou hebben geleid. 

De linkse afwijking van de algemene politieke lijn hield de gedachte 
in het socialisme met één slag te verwezenlijken en te eisen, dat de 
nationale bourgeoisie eenvoudig door onteigening gelikwideerd zou 
worden, of de kapitalistische sector in de economie door verdringing 
tot een bankroet zou worden gebracht. 

De verdedigers van deze opvatting hadden geen vertrouwen in de 
kracht van de arbe~dersklasse en in de mogelijkheid dat onder de bij
zondere verhoudingen in China, stapsgewijze, langs vreedzame weg de 
kapitalistische bedrijven in socialistische konden worden omgevormd. 

Deze vreedzame weg is een overeenlmmst met de ondernemers van 
de fabrieken en bezitters van grote warenhuizen, om van hun bedrijf 
joint-enterprises (gemengd privé-staatsbedrijf) te maken, tezamen met 
de regering. Zeven jaar lang zullen de ondernemers die hiertoe over
gaan 5 procent rente van hun kapitaal krijgen en salaris voor hun werk
zaamheden. Na zeven jaar zullen deze bedrijven aan de gemeenschap 
behoren en zullen de ondernemers moeten leven van hun eigen werk. 

Op dit gebied is groot succes geboekt: de meerderheid van de onder
nemers heeft reeds toegestemd. Velen van hen vervullen ook openbare 
functies, zijn lid van de gemeenteraden of bezetten andere functies. 

Deze successen zijn bereikt langs de weg van de overtuiging en door 
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de mobilisering van de publieke opinie en de waakzaamheid van de 
arbeidersklasse. In Sjanghai wees men ons een groot warenhuis, waar
van de eigenaar lang weigerde de beslissende stap tè doen. Hij ging er 
pas toe over, toen hij door de boykot de kracht van het werkende volk 
had gevoeld. 

Ook de kinderen van de ondernemers, die veelal studeren op de uni
versiteiten, oe:flenen een gunstige invloed op hun ouders uit. Zij gaan 
mee met het nieuwe China. Bovendien is het niet prettig wanneer je 
mede-studenten, zonen en dochters van arbeiders en boeren, vragen 
wat doet je pa, en je dan moet antwoorden: "Hij is kapitalist." 

Een gezonde werking op de ondernemers heeft ook de massacam
pagne van de arbeiders gehad, onder de leuze: "de strijd tegen de vijf 
kwaden". De vijf kwaden waren: het ontduiken van de belasting, het 
plegen van fraude, het verspillen van materiaal, corruptie en het schen
den van bedrijfsgeheimen. In feite was deze campagne een strijd tegen 
de contra-revolutie en voor controle op de produktie door de arbeiders. 

Hiervan hebben vele ondernemers "iets geleerd." 
Het is dan ook duidelijk, dat, zoals Lioe,Sjao Tsji zei op het congres, 

"als de verkeerde wegen bewandeld waren, het socialisme niet 
opgebouw had kunnen worden, of opgebouwd had kunnen wor
den zonder wrijvingen, zoals nu." ~· 

De praktijk heeft de onjuistheid van de verkeerde opvattingen aan
getoond. De bourgeoisie is als klasse nog niet opgeheven, maar zij heeft 
zich .aan de arbeidersklasse onderworpen Om dit te bereiken heeft de 
Chinese partij nauw met de arbeidersklasse samengewerkt. Ook in deze 
actie is het bewustzijn van het proletariaat verhoogd. Deze vreedzame 
omvorming van de kapitalistische bedrijven is een nieuw bewijs van de 
betekenis en de kracht van de massalijn der Chinese communisten. 

ANNIE AVERINK. 

Rectificatie 

In het artikel "Bredero, dichter van het volk", opgenomen in het aprilnummer, 
zijn enkele storende fouten geslopen. 

Op pag. 180 staat gedrukt het woord "Maartje". De lezers die Bredere kennen, 
zullen hebben begxepen, dat hier zijn werk "Moortje" wordt besproken, terwijl 
aan het slot van het artikel het blijspel "Schijn-heiligh" wordt bedoeld en niet 
"Schijn-heilige" zoals gedrukt stond. 
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Tegen het opdringend fascisme 

De Tsjechische schrijver Julius Fucik schreef in de dodencel -vlak 
voordat hij door de Gestapo werd vermoord - de woorden: "MEN

SEN, WEEST WAAKZAAM". 
Er is alle reden om Fuciks woorden vandaag in herinnering te roe

pen. Drie gebeurtenissen van de laatste tijd geven er blijk van; dat 
het gevaar van het fascisme onheilspellend de kop opsteekt. 

Deze drie gebeurtenissen kunnen door geen anti-fascist veronacht
zaamd worden. 

Drie gebeurtenissen. 

Er was de putsch i~ Hongarije. J?,e reb.e~lie in de strate~ van Boeda
pest was een mterst gevaarliJke mtmg , van agress1ef en wreed 

fascisme. 
Er is de benoeming van Nazi-generaal Hans Speidel tot oppe~bevel

hebber van de Nato-strijdkrachten in Midden-Europa.' Hans Speidel is 
een fascist in hart en nieren. 

Er is als derde , de anti-communistische hysterie, die hier en in een 
reeks van andere landen tijdens de november-gebeurtenissen losbarst
te. Knokploegen van fascistisch allooi poogden Hitiers S.A. na te doen. 
De eis tot verbod van Waarheid en CJ;'N werd gehoord. Evert Vermeer 
omarmde Romme en riep iedere sociMist op om geen één comm:unist 
meer de hand te drukken. Dit alles leverde het weinig originele, uit 
de geschiedenis van de arbeidersbeweging overbekende beeld op van 
de kunstmatig gekweekte anti-communistische hetze, die de argumen
ten moet aandragen om de roggegraat van de arbeidersbeweging te 
kunnen breken. Die roggegraat is de communistische partij. De ver
nietiging van deze partij is - zoals bekend - punt nummer 1 op het 
fascistisch program, in welk land en op welk moment zo'n program 
ook werd neergeschreven. 

Deze drie gebeurtenissen zijn even zovele uitingen van onverhuld, 
opdringend fascisme. 

Waakzaamheid. 

Deze feiten dwingen elke ~anti-fascist tot waakzaamheid. Waakzaam
heid tegen het fascisme is meer dan alleen het signaleren. van de 

voortekenen van naderend fascistisch gevaaJ:". 
Het houdt vooral in, dat de strijd ertegen wordt aangepakt, dat alle 

werkers worden aangespoord om elke uiting van het fascisme als één 
man tegemoet te treden en de kop in te drukken. 

Er zijn twee omstandigheden, die de noodzaak van zulk een waak
zaamheid beklemtonen. 

In de eerste plaats is het herkennen van het fascisme in zijn huidige 
vormen voor velen klaarblijkelijk moeilijk. Dat bleek tijdens de ge
beurtenissen. in Hongarije. Er waren er, die luid meejuichten met de 
aanstokers van het avontuur in Boedapest, maar die- als ze geweten 
hadden dat zij instemden met Horthy - liever hun tong zouden heb
ben doorgeslikt dan er één woord goeds van te zeggen. 
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Voorts is er een hele nieuwe generatie volwassen gèworden zonder 
het fascisme aan eigen lijf ervaren te hebben. Ook voor deze groep is 
herkenning van het fascisme moeilijk. 

Er kan pas dan sprake zijn van een succesvolle afweer van het fas
cistische gevaar, wanneer de ouderen het leren herkennen en wanneer 
aan de jongeren het karakter ~an dit gevaar en de vormen, waarin het 
zich hult, worden uiteengezet. 

Het is de plicht van alle communisten om - zoals zij dat doelbe
wust en krachtig in de afgelopen maanden deden- het ware karakter 
van het fascisme te onthullen en elke uiting van het fascisme aan te 
wijzen, hoe het zich ook poogt te verschuilen. Bij de strijd tegen het 
huidige fascistische gevaar spelen de ervaringen van het volk met het 
fascisme een beslissende rol. Wij zullen hieraan voortdurend moeten 
herinneren. Daardoor wordt het de mensen mogelijk om - op grond 
van hun ervaringen met het fascisme v r o e g e r - er n u kor.te met
ten mee te maken. 

Het verval van het imperialisme. 

De vraag rijst of het misschien niet overdreven is om de drie boven
. genoemde gebeurtenissen van de laatste tijd uitingen van op

d r i n g e n d fascisme te noemen? Maken we het gevaar van het fas
cisme onder de huidige omstandigheden, nu het socialistische kamp 
een ontzaglijke macht is geworden, niet groter dan het in werkelijk
heid is? 

Om antwoord hierop te geven, is het nodig een blik te werpen op 
de machten die deze ·drie gebeurtenissen hebben veroorzaakt en wat 
hen er toe gebracht heeft dit te doen. 

Of het nu de anti-communistische hetze van november is, of de on
verholen steun aan kardinaal Mindszenty, of het initiatief tot de be
noeming van Hans Speidel - het komt allemaal uit dezelfde hoek. 

In die hoek zitten de grote industriëlen en bankiers. 
Het is voor geen bestrijding vatbaar dat het imperialisme - dat 

deze lieden bergen goud oplevert en waaraan ze nog meer hopen te 
verdienen - er. in de afgelopen jaren niet bepaald op vooruit is ge
gaan. Het socialisme is steeds sterker geworden. Het is nodig voort
durend aan deze waarheid te herinneren. Het getier, het krachtsver
toon en de bluf van de reactie vestigen nog al te vaak de indruk alsof 
het haar naar de vieze gaat. 

Overspannen vreugdevertoon bij het tekenen van de Euratoom, ra
dio-commentaren van het slag dat Meijer Sluiser ten beste geeft en 
babbeltjes van mr. Kortenhorst maken niet ongedaan dat het her
haald pogen om oude glorie te herstellen, mislukte. 

Koude oorlog, Korea, Viet-Nam, Egypte en Hongarije - chantage, 
pt:itsch en openlijke oorlog - moesten de achteruitgang van de impe
rialistische macht ten gevolge van de tweede wereldoorlog, het ont
staan van dè volksdemocratieën en het nieuwe China en de strijd van de 
koloniale volkeren voor hun vrijheid, bezweren. 

Ieder kent het resultaat. Het socialisme is geworden tot een machtig 
wereldstelsel. De nationale vrijheidsstrijd in de koloniale en afhanke
lijke landen is uitgegroeid tot een sterke anti-imperialistische volks
beweging. 
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Het ligt voor de hand dat deze ontwikkeling niet het beeld van een 
steeds sterker wordend reactionair ·blok oproept, maar integendeel op 
verval van het imperialisme wijst. 

De resolutie van het 18de congres van de CPN schildert de huidige 
toestand als volgt: 

"De betekenis van het socialistische wereldstelsel is zodanig toegeno• 
men, dat zij volkomen tegen die van de Verenigde Staten opweegt. Het 
"westelijke" machtsoverwicht, waarvan de Amerikaanse "politiek van 
kracht" uitging, bestaat niet meer". 

Deze ommekeer in de politieke verhoudingen op wereldschaal wijst 
op een aanzienlijke verscherping v.an de crisis, waarin het kapitalis
tische systeem verkeert. 

Dit is niet tot stand gekomen, doordat het kapitalisme vrijwillig 
plaats ruimt voor het socialisme. Die ommekeer is o n d a n ks het ~a
pi talisme tot stand gekomen, als resultaat van een onophoudelijke 
strijd waarin de reactie de zwakste is gebleken. 

Het imperialisme geeft zijn posities niet zonder slag of stoot prijs. 
Eerder houdt de zon op te schijnen, dan dat het kapitalisme vrijwillig 
in zijn ondergang berust. 

De verscherping van de algemene crisis van het kapitalisme heeft 
de meest zelfzuchtige en agressieve imperialistische groepen tot han
delen gebracht. Tot deze groepen behoren als voornaamste de West
duitse en Amerikaanse industriëlen en bankiers. Zij vormen de voor
hoede van het imperialisme. Hun doel is het herstel van vroegere po
sities. 

Om dit te bereiken, streven zij naar het onderwerpen van hun 
,.bondgenoten" in Europa, bereiden zij de krachten voor die de bevrij
dingsbeweging in het Midden-Oosten de nek moeten breken, haasten 
zij zich hun legers met atoomwapens uit te rusten, zetten zij koers op 
verzwakking van het socialistische kamp en treffen zij maatregelen 
om de arbeidersbeweging en alle democ!'latische krachten in Europa 
te verlammen. 

Zo staat het met de machten die Speidel benoemden, de anti-com
munistische hetze afkondigden en van Boedapest weer de hoo:lidstad 
van een fascistisch land wilden maken. 

Fascisme is terreur en oorlog. 

De uitvoering van een dergelijk reactionair program om het cen· 
trum van het imperialisme - West-Duitsland en Amerika - on

gestoorde macht te verzekeren, verlangt bijzondere maatregelen. 
Het imperialisme grijpt daarom naar het fascisme. 
Het fascisme, dat - zoals Georgi Dimitrow in zijn rede voor het ?de 

wereldcongres van de Communistische Internationale zei - ontstàat 
als resultaat van het verval van het kapitalistische systeem, is "de 
openlijke terroristische dictatuur van de meest reactionaire, meest 
chauvinistische, meest imperialistische elementen van het financiers
kapitaal". Op het 17de congres van de CPSU zei Stalin naar aanleiding 
van het aan de macht komen van het fascisme in Duitsland: 
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machte is om met de oude methode van het parlementarisme' en de bur
gerlijke democratie haar macht uit te oefenen als gevolg waarvan ze ge• 
noodzaakt werd, haar toevlucht te nemen tot terroristische regerings• 
methoden in de binnenlandse politiek ...- als een teken, dat zij niet meer 
bij machte is om op grondslag van een vreedzame buitenlandse politiek 
een uitweg uit de tegep.woordige toestand te vinden, waardoor zij ge· 
noodzaakt werd tot een oorlogspolitiek haar toevlucht te nemen". 

Terreur in eigen land, oorlogsdreiging t~genover andere landen, dat 
zijn qe kentekenen van het fascisme. 

West-Duitsland, centrum van fascistische opmars. 

Die karakteristiek is nauwkeurig van toepassing op de handelingen 
van de Westduitse reactie. De KPD en andere democratische or

ganisaties werden verboden en hun leiders en leden staan bloot aan 
vervolging. Lieden, die hun sporen in het terroriseren van de volken 
hebben "verdiend", bekleden weer de hoogste posten. 

Het militaire machtsapparaat - dat zijn waarde zowel in oorlog als 
bij terreur heeft bewezen- wordt met atoomwapens uitgerust. 
· Onomwonden oorlogsvoorbereidingen worden door de Wesduitse 
en Amerikaanse reactie getroffen. 

De Westduitse imperialisten willen daarbij, door het tot stand ko
men van zulke pacten als het Euratom en de Euromarkt, hun bondge
noten stevig aan de economische leiband leggen. In de persoon van 
Hans Speidel schuiven zij een van hun bekwaamste fascistiscl}.e houw
degens naar voren. 

In Europa spelen zij zowel militair als economisch weer de eerste 
viool. West-Duitsland wordt opnieuw de haard vanwaar het :liascisme 
naar andere landen wordt uitgezaaid. 

l 
Het opdringende fascisme in Nederland. 

Er is dus alle reden om er op te wijzen dat het fascisme opdringt, 
dat het gevaar van het fascisme groter wordt. 

Er zijn mensen, die de ontwikkeling in West-Duitsland met zorg 
gade slaan, maar tegelijkertijd geloof hechten aan het geliefkoosde 
argument van de regeringspartijen dat het allemaal zo'n vaart niet 
loopt en dat alles best wel op z'n pootjes terecht komt. 

De mensen, die zo denken, sluiten de ogen voor het onomstotelijke 
feit, dat de gevaren van het opdringend fascisme zich niet alleen voor
doen in West-Duitsland, maar in ons eigen land te constateren zijn. 

Zij zien over het hoofd, dat diegenen die ons pogen te doen geloven 
dat het allemaal zo'n vaart niet loopt, in werkelijkheid de wegberei
ders van het fascisme, ook in ons land, zijn. 

Op tweeërlei wijzen uit zich dat. 
In de eerste plaats in de onverholen steun aan de restauratie van het 

centrum van het fascisme: West-Duitsland. 
Het is niet moeilijk te raden, waarom in ons land sterke krachten 

onder de bourgeoisie optreden voor herstel van de posities van de 
Westduitse Krupps. De Nederlandse kapitalisten hebben immers grote 

225 



belangen in West-Duitsland. Ruim een kwart van de Duitse %Ware in
dustrie wordt vanuit Nederland gefinancierd. 

Paul de Groot zei hierover in zijn rede voor het 17de partijcongres 
(april 1.955): 

.. Het N ederlanclse groot~kapitaal staat onder de buitenlandse beleg· 
gers in W est-Duitslaad, met Zwitserlanä, op de derde plaats en heeft 
er bijna even~~~ kapitaal zitten als Engeland. De jacht naar oorlogs· 
winst en de kapitalistische klassenhaat tegen het socialisme drijft deze 
kringen tot verraad aan het vaderland en ligt ten grondslag aan hun po· 
gingen om het volk weer onder het Duitse juk te brengen". 

Platte zelfzucht doet de meest rechtse groepen onder de Nederland
se bourgeoisie direct belang hebben bij het herstel van een fascistische 
macht in West-Duitsland. Daarom pleiten zij voor het uitleveren van 
ons land -zowel economisch als militair- aan West-Duitsland en 
zetten zij hun handtekening onder verdragen, die ons land met bezet
ting door de modern geuniformeerde en met atoomwapens toegeruste 
legers van het Pruisische militarisme bedreigen. 

Voorts is er als bewijs voor het opdringende fascisme - ook in ons 
land - het onophoudelijk streven van de reactie naar afbraak van de 
bestaande democratische vrijheden. 

Onder de omstandigheden van het verval van het imperialisme en 
het groeien van de socialistische krachten worden de burgerlijke vrij
heden tot onoverkomelijke hinderpalen voor de reactie. 

De huidige burgerlijke democratie heeft het kapitalisme tientallen 
jaren trouwe dienst betoond bij het in stand houden van zijn stelsel. 
Tegelijkertijd echter heeft deze kapitalistische staatsvorm de strijd 
van de arbeidersklasse voor zijn democratische rechten in belangrijke 
mate mogelijk gemaakt; een reeks van successen is in vaak moeizame 
strijd door de arbeidersklasse op de bourgeoisie veroverd. 

Op het moment dat de arbeidersbeweging in opmars is, richten zich 
de burgerlijke vrijheden tegen de belangen van de meest rechtse en 
agressieve imperialisten. Deze beginnen ook prompt de aanval erop in 
te zetten. 

Een hele reeks van initiatieven zijn door de reactie op stapel gezet 
om dit doel te bereiken. 

Ieder herinnert zich nog het verwijderen van de communisten uit 
de raadscommissies, het afkondigen van het ambtenarenverbod Er is 
het zendtijdverbod voor de CPN en de zaalafdrijving die van het recht 
op vergadering een aanfluiting maakt. 

Er is het onttrekken aan het parlement van een reeks van bevoegd
heden zoals gebeurde door middel van de grondwetswijziging van 
1953, die het mogelijk maakt, dat internationale overeenkomsten en 
verdragen buiten de openbare behandeling worden gehouden. Het be
hoort voorts tot de steeds meer gebruikte methode, om vèrgaande be
slissingen door de regering te doen nemen, zonder dat het parlement 
er met een woord over gesproken heeft. 

Karakteristiek is ook dat de reactie de regering een aantal bevoegd
heden op het gebied van de regeling van de lonen heeft opgedragen, 
die de staat de rol van loondictator geeft. Dat komt uitstekend in de 
kraam van de uitbuiters te pas. 
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Al meerdere malen is er door de CPN op het ondemocratisehe ka
rakter van de Gndemem.ingsrad.en der PBO de vinger gelegd. 

Voorts heeft de reactie al enkele malen gepoogd om het door Romme 
geeiste verbod van De Waarbeid en de door hem voorgestelde maatre
igelen "bot het afzetten van revolutionaire vol.ksve:rtegenW!)()rdigers 
er.door te krijgen. 

Zowel de steun door zekere kringen in ons land aan het herstel V>an 
de macht van de Westduitse industriëlen als de reeks van initiatieven, 
die deze zelfde kringen tegen de bestaande burgerlijke democratie in 
m1S land hebben ondernomen en nog willen ondernemen, tekenen hen 
als wegbereiders van het fascisme. 

Voor deze verschijnselen de ogen sluiten en denken dat het zo'n 
vaart niet loopt, is een gevaarlijke veronachtzaming die onherstelbare 
schade kan veroorzaken. 

Dimitrow zei over deze veronachtzaming het volgende: 
.,Maar een niet minder ernstige en gevaarlijke fout is het onderschat~ 

ten van de betekenis, die <ie, zich tegenwoordig verscherpende reactio-
naire maatregelen van de bourgeoisie in de landen van de burgerlijke 
democratie voor het oprichten van de fascistische dictatuur hebben; maat~ 
regelen, die de democratische vrijheden van de werkers onderdrukken, 
de rechten van het parlement vervalsen en bekorten, en de onderdruk
kingsmaatregelen tegen de revolutionaire beweging verscherpen". 
(Uit de rede tot het 7de wereldcongres <van de Communistische Interna
tionale). 

Bedrog: eigenschap van het fascisme. 

Uit dit alles blijkt, dat het opdringend fascisme niet alleen zijn spo
ren zet in Duitsland, maar ook in ons land langzaam maar zeker 

poogt vaste voet te krijgen. 
De reden dat voor vele mensen dit opdringen verborgen blijft, 

schuilt in het feit, dat de reactie de kunst van het bedrog tot in de per
fectie heeft leren beheersen. 

In zijn boekje "De levende waarheid van het Leninisme" zegt Paul 
de Groot, dat het de reactie veel moeilijker viel het volk in een roes 
te brengen met de versleten leuzen van de bourgeoisie.Daarom varen 
zij als piraten onder valse vlag. "Zij pogen de árbeiders, de progres
sieve intellectuelen en andere werkers, geestelijk voor hun imperia
listische oorlogen te mobiliseren met leuzen die aan de proletarische 
klassenstrijd en aan de anti-fascistische vrijheidsstrijd ontstolen zijn!" 

Zo hopen de reactionairen van thans vaste voet onder de massa te 
krijgen voor hun fascistische plannen. Zij pogen daarbij Hitier na te 
doen, die er in slaagde grote groepen van het Duitse volk te misleiden. 
Hierover zei Dimitrow: 

.,Het gelukt het fascisme de massa te winnen, omdat het op demago
gische wijze een beroep doet op haar meest nijpende noden en behoef-
ten". · · 

De teleurstellende ervaringen, die delen van de Duitse bevolking 
zoals de boeren en de werklozen ondervonden met de politiek van de 
burgerlijke regering, (waaraan sociaal~emocraten deelnamen) dre
ven hen in de armen van het fascisme. 

De methode van de demagogie behoort ook tot de uitrusting van de 
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huidige promotors van het fascisme. 
De moord op 1200 anti-fascisten en trouwe toegewijde strijders voor 

de arbeidersbeweging in Boedapest gedurende de dagen van oktober
november noemen ze vrijheidsstrijd. 

De multi-millionair Romme en Hitler-generaal Hans Speidel zijn 
democraten. De bestedingsbeperking, die de gelden bijeen moet bren
gen· voor het uitvoeren van de agressieve plannen van de NATO, heet 
socialistische welvaartspolitiek. 

Dit soort bedrog, dat ten doel heeft om de werkers de voor hen 
noodlottige zaken te doen aanvaarden, is karakteristiek voor het 
optreden van de huidige regeringspartijen en verheelt het streven naar 
de fascistische macht door de meest agressieve kringen van het impe
rialisme. 

De verantwoordelijken! 

H iermee komen we op de verantwoordelijkheid van de leiders der 
huidige regeringspartijen voor het opdringend fascisme. 

Er zijn mensen, die in de mening "het loopt zo'n vaart niet" worden 
gesterkt, omdat zij in ons· land geen invloedrijke, met hakenkruis, 
wolfsangel of pijlenbundel versierde, georganiseerde knokploegen 
zien bestaan. 

Zij begaan een ernstige vergissing. 
De vertegenwoordigers van het Westduitse fascisme, de steunpilaren 

van het herstel van de Nazi-Wehrmacht, hebben zich in de officiële 
partijen genesteld, in het bijzonder in de K.V.P. 

Het lijdt geen twijfel, dat de directe steunpilaar van de Westduitse 
imperialisten Romme is. Hij behoort tot de voornaamste, met West
Duitsland vervlochten, kapitaalsgroepen. De katholieke reactie is in 
de buitenlandse politiek de initiatiefnemer tot de maatregelen. die ons 
land zijn zelfstandigheid ten behoeve van Amerika en West-Duitsland 
doet verliezen. 

Op binnenlands gebied organiseert zij de aanval op de parlementaire 
democratie. Het bisschoppelijk Mandement van twee jaar geleden was 
het in, religieuze bewoordingen verpakte program van rechtse dicta
tuur en ondermijning van de bestaande democratische rechten en vrij
heden in Nederland. 

Dat Romme en fascistische drijverij één zijn, is niet verborgen ge
bleven, dank zij de jarenlange strijd die de C.P.N. tegen Romme voert. 

Dit heeft geleid tot zulke betekenisvolle uitspraken als die van Mr. 
Burger op het congres van de P.v.d.A. begin 1955. Hij zei toen naar 
aanleiding van het verschijnen van het mandement: 

.,Waar is de tijd gebleven, dat de politieke discussie ging over het 
voortschrijden van de politieke naar de sociale democratie, teruggewor· 
pen als we zijn op de naakte verdediging van de politieke democratie". 

Deze uitspraak geeft er blijk van, hoe hoog de verontrusting over het 
~reactionaire anti--democratische drijven van Romme was gestegen. 
Dank zij de onophoudelijke strijd van de C.P.N. lukte het de katho
lieke reactie niet om bij de laatste verkiezingen de touwtjes in handen 
te krijgen. 

Daarmee leek het dil'ecte gevaar van een naar het fascisme lonkend 
rechts kabinet verijdeld. 
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De praktijk leerde anders! 
I 

De ervaringen met de regering nà de. verkiezingen van het vorige 
jaar laten echter zien dat- hoewel bij de verkiezingen verslagen 

- Romme toch zijn stempel op het regeringsbeleid drukt. En dit stem
pel is van uiterst reactionaire fascistische makelij. 

Hij slaagt hierin, omdat de leidende kringen in de P.v.d.A. de samen
werking met Romme tot hoofddoel van ·hun politiek hebben gemaakt. 
De grondslag van deze politiek is het anti-communisme. Dit bevordert, 
de bedoelingen van Romme en daarmee het opdringen van het fascis
tische gevaar, zowel aan onze Oostelijke grens als in ons eigen land. 

Enerzijds gebeurt dit door een aantal toonaangevende leiders in de 
P.v.d.A., die in hun anti-communistische verblindheid Romme in alles 
wensen te volgen, alle krachten aanwenden om de arbeidersklasse 
verdeeld te houden. Zij drukken daarmee de voetsporen van de Duitse 
sociaal-democratie, die door zulk een politiek van ve11deeldheid de 
enige kracht die Hitier had kunnen tegenhouden: de eensgezinde ar
beidersklasse, verlamde. 

Deze koers van samenwerking met Romme "tot in de dood", roept 
krachten in de P.v;d.A. in het leven, wier werkzaamheid het opdrin
gend fascisme regelrecht bevorderen. 

Deze krachten prijzen de P.v.d.A.-kiezers Hans Speidel aan, als een 
te vertrouwen verdediger van de Westerse democratie. Zij verdedigen 
de agressie tegen de Sowjet-Unie en gedragen zich nog oorlogszuchti
ger dan de meest hysterische Pruisische generaal. 

Deze krachten in de leiding van de P.v.d.A. beschikken over een 
niet geringe invloed. Men kan zelfs zeggen, dat zij tijdens de 4de no
vember en daarna de officiële politiek van de leiding van de P.v.d.A. 
beheersten. 

Deze krachten zijn de wegbereiders van het fascisme in ons land. 
Onder hen treffen we een man . ,als De Kadt aan. Deze is een vurig 
voorstander van de. Westduitse herbewapening. 

In de uitgave "Tien jaar Partij van de Arbeid" van het maandblad 
"Socialisme en Democratie" van februari 1956 schrijft Jac. de Kadt, 
nadat hij een nummertje anti-Sowjet-hetze heeft weggegeven: 

.,Van dit standpunt uit was het ook duidelijk dat de pogingen om 
West~ Duitsland te erkennen en in te schakelen in de westelijke wereld 
onze krachtige steun moest hebben. En de herbewapening van West~ 
Duitsland en het toetreden van dit land tot de NAVO waren hiervan 
de konsekwenties. Konsekwenties, die wij aanvaarden ondanks de tegen~ 
stand van allen, die de oorlog tegen Hitier wilden blijven doorvechten 
en ondanks de tegenstand van de Duitse socialisten, voor wie de verde~ 
diging van het Westen ondergeschikt was aan de hereniging, die zij al
leen mogelijk zien door een overeenstemming met Rusland, welke gekocht 
moet worden door concessies 'Van het Westen. Concessies die het hele 
Westelijke systeem in gevaar zouden brengen en die de Verenigde St~ 
ten, het tegenwoordige centrum van het West en buiten dit systeem zou~ 
den plaatsen". . 

In deze uitspraak van de Kadt blijkt de verknochtheid van sommige 
groepen in de P.v.d.A.-leiding aan de herbewapening van West-Duits
land en zijn onderdanigheid aan de nieuwe "AS": West-Duitsland
Amerika. 
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Hoezeer dit alles door deze groepen als socialistisch idealisme wordt 
beschouwd, blijkt wanneer de Kadt in hetzelfde artikel schrijft: 

.,Zo is de verdediging van hd Westen àus geen negatief, zich tot f>e. 
houd beperkerid ideàal. Het is' een progressief; dynamisch en construc:o 
tief ideaal dat des te meer het onze is omdat het socialisme zelf een door 
en door westers ideaal is". 

P.v.dA.-leiders van het slag--de Kadt hesehouwen het herbewapenen 
van Duitsland en de opneming ervan in de NATO niet alleen als een 
ondntkoombare noodzaak van de politieke samenwerking met de KVP 
maar zien het zelfs als het sbeven naar de verwerkelijking van een so
ciklistisch ideaal 

Hoe kan dit anders dan bevordering van het drijven naar fascisme 
worden genoemd? 

De terminologie van De Kadt is overigens een schoolvoorbeeLd van 
demagogie die in het uiterlijk van aan de arbeiders vertrouwde be
grippen een uiterst gevaarlijk en reactionair streven verpakt. 

Met het fascisme tégen het communisme". 

D e verantwoordelijkheid van de leiding van, de Partij van de Arbeid 
·weegt dubbel zwaar, omdat zij steunt op grote aanhang onder ar

beiders en andere werkers, die inplaats van gemobiliseero te worden 
tégen het gevaar van het fascisme, worden misleid en in slaap gesust. 

Het feit, dat in de leiding van de P.v.d.A. wegbereiders voor het fas
cistische drijven van de reactie zitting hebben, laat zien, waartoe het 
reformisme in de arbeidersbeweging leidt. 

Het reformisme, dat begon als het beperken van de strijd voor het 
socialisme tot de strijd voor zekere verbeteringen .binnen het kapitalis
me leidde tot afzwering van de klassenstrijd van de P.v.d.A., die na 
de tweede wereldoorlog een "socialistische volkspartij" werd en ten
slotte het nauwgezet volgen van de politieke koers van de meest agres
sieve, de met West-Duitsland en Amerika verbonden groepen, van de 
Nederlandse reactie. 

Voor de oorlog richtten de rechtse leiders van de sociaal-democratie 
onherstelbare schade aan door het aanheffen van de leuze: "Tegen 
fiascisme en communismè", waarvan het fascisme .de vruchten plukte. 

Thans handelen een aantal hunner naar de leuze van de door klas
senhaat verblinde reactionair: "Met het fascisme tegen het commu
nisme". 

Eén tegen fascisme. 

In 1926 richtte Churchill zich tot Mussolini met de woorden: 
"Excellentie, wij bewonderen het werk dat door U en Uw regiem is 

verricht. Echter, ons land heeft een dergelijk regiem nog niet nodig. 
Maar het is Uw verdienste aan de gehele wereld de weg te hebben 

getoond die gevolgd moet worden, wanneer de omstandigheden de ver
sterking van het gezag van de Staat voor het heil van. de bescherll1În9 
en de beschaving nodig maken". 

Het fascisme is de reserve van de bourgeoisie, die zij dan te hulp 
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roept, wanneer cie.methoden van de vreedzame diplomatie en de bur-
gerlijke democratie falen, zo onthult in feite Churchill. · 

Thans, onder de omstandigheden van het verval van het imperialis
me, willen. de Churchills in de geest van de Mus.solinrs handeleh. 

Het fascisme sluipt naar de macht. 
Dimitrof zei hiervan in zijn rede op het 7de wereldcongres van de 

Communistische Internationale: 
.,Dat de burgerlijke regeringen in het oprichten van de fascistische 

dictatuur gewoonlijk een reeks van voorbereidende êtappes doormaken 
en een :eeks van reactionaire maat:egelen ten uitvo:er brengen. die bet 
aan d.e macht kom~ van het fascisme rechtstreeks bevorderen. 

Wie in deze voorbereidende étappes niet tegen de reactionaire maat
regelen van de bourgeoisie en tegen het aanwassende fascisme strijdt, 
is niet in staat om de overwinning van het fascisme te verhinderen, maar 
vergemakkelijkt die integendeel". 

Onder de huidige omstandigheden houdt dit in, dat de communi.&
ten - die de voornaamste vel'dedigers van de bestaande democratt
sehe rechten en vrijheden zijn geworden - tegen elke aantasting van 
de grondwet optreden, op ieder verschijnsel van het wassend fascisme 
de vinger leggen, de leuze "weg met Speidel'' onophoudelijk laten 
klinken en om zich heen de massa van anti-fascistische en democrati
sche werkers en andere vaderlandslievende Nederlanders verzamelen. 
Dit is alleen dan mogelijk, wanneer lieden als de. Kadt de gelegenheid 
wordt ontnomen om het opdringende. fascistisch monster met schone 
leuzen het uiterlijk van de socialistische dageraad te geven en wanneer 
aan het onzalig bondgenootschap Drees-Ramme een eind wordt ge
maakt. Slechts zo wordt het de reactie onmogelijk ons volk in haar 
demagogie te verstrikken. 

De macht V1ail het socialistische kamp. verhinderoe de fascistische 
putsch in Hongarije en het imperialistische avontuur in Egypte en 
verzekert dat een door het fascisme verlangde herhaling V'an 1933 in 
1957 uitgesloten is. 

Onze strijd aan het hoofd van de anti-fascistische arbeiders en ande
re werkers in ons land zal er toe leiden dat de wegbereiders van het 
fascisme in ons land eveneens schipbreuk lijden. 

S. GEUGJES. 
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EEN UITEENZETTING, DIE 
NIET UIT KON BLIJVEN 

Het is niet de eerste keer, dat de verdedigers van de burgerlijke maat
schappij een aanval van antisowjetkoorts en anticommunistische stuipen 

doormaken. Ik herinnr me nog de biljetten in de westeuropese steden, dertig 
jaar geleden: een· man met een mes tussen de tanden bedreigt de cultuur ...- zo 
werden de leerlingen van Pawlow, de lezers van Gorki, de vrienden van Maja
kowski, door de vaders en de huidige broeders van onze ontmaskeraars van 
vandaag afgebeeld. 

Het is niet de eerste keer, dat de verdedigers van een verrottende maat
schappij zo niet anderen, dan toch zichzelf proberen wijs te maken, dat hun 
dromen nog eens werkelijkheid zullen worden. Terwijl zij onze moeilijkheden, 
'Van welke aard ook, overdrijven, huilen zij over de "crisis van het communisme", 
en zelfs over de "ineenstorting van het communisme". Hun woorden kenmerken 
zich door de volstrekte afwezigheid van historisch gezichtsvermogen. Enorme 
maatschappelijke verschuivingen worden door hen beoordeeld als het ver
trouwde politieke handjeklap-spelen in het kabinet te hunnen lande. Het wil 
niet tot hen doordringen, dat het communisme niet aan de fantasie van een 
utopist en niet aan de sluipwegen van een handvol samenzweerders is ontspro
ten, maar door de ontwikkeling van de industrie, de verscherping van de klas
sentegenstellingen, de vooruitgang van de maatschappij. Zij kunnen ...- of willen 
...- niet begrijpen, dat ook de Amerikaanse monopolies, de op buit beluste Suez
kanaalgebruikers en alle fabrieksbezitters bezig zijn voor het communisme te 
werken. ' 

Op hoge leeftijd hebben de mensen doorgaans last van bijziendheid, Wanneer 
wij spreken van de correctie van de in het verleden begane fouten, beginnen 
onze westelijke onheilsprofeten over "het bankroet van het communisme" te 
juichen. Men mag toch verwachten dat het gezonde verstand hun gebiedt voor
zichtig te zijn. Zij weten dan ook zeer goed, dat ons land, ondanks bepaalde 
fouten, groter en sterker is geworden, dat onze staatsmacht en ook de geestelijke 
krachten van ieder Sowjetmens zijn gegroeid. Zij weten ook, dat alleen een 
geestelijk sterk en eendrachtig volk zich kon veroorloven ronduit over de begane 
fouten te spreken, waarvan het sommige al heeft verbeterd en de andere bezig is 
te verbeteren. Nooit zullen de leiders van de kapitalistische staten de moed 
opbrengen aan de volkeren hun fouten te belijden, omdat deze fouten niet te 
herstellen zijn, omdat zij vergroeid zijn met de aard van het kapitalistische stelsel 
zelf. Het feit op zichzelf al, dat het kapitalisme nog bestaat, is een ten hemel 
schreiende fout; en vroeger of later zal daarin verbetering worden gebracht, zij 
het niet door de verdedigers van de burgerlijke orde, maar door de volkeren. 

In deze nieuwe koortsaanval van antisowjetgevoelens en anticommunisme 
verbazen ons niet zozeer de doortraptheid der politici en de hysterische uitvallen 
van .de pers als de verwardheid van sommige westelijke cultuurdienaars, die 
moeilijk tot de voorstanders van het kapitalisme gerekend kunnen worden. 

Ik bedoel daarmee niet die westelijke intellectuelen, die in de laatste tien jaar 
hebben getracht een neutrale positie tussen de kapitalistische en de socialistische 
maatschappij in te nemen. De neutraliteit van bepaalde staten bij de splitsing 
van de huidige wereld in militaire blokvormingen kan tijdelijk gerechtvaardigd 
zijn. Maar onbestaanbaar was en is de neutraliteit van het verstand, het hart, 
het geweten. De Franse dichter Pierre Emmanuel heeft eenmaal geprobeerd de 
positie van geestelijke onpartijdigheid met redenen te omkleden. Bij deze nieuwe 
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anti-sowjetcampagne wijst hij niet alleen het communisme, maar zelfs de onpar
tijdigheid af en windt zich hevig op over de Fransen, die een broertje dood he~ 
ben aan de Amerikaanse .. levenswijze". Ook daarin zit een zekere logica: de 
westelijke intellectuelen, die gisteren nog uit naam van de geestelijke onpartijdig; 
heid tegen het communisme waren, zijn vandaag teg~ de geestelijke onpartijdig~ 
heid uit naam van het kapitalistische stelsel. 

Wanneer ik zeg, dat ik mij verbaas over de verwarring onder sommige intel
lectuelen in het Westen, dan bedoel ik die culturele werkers, die meermalen 
hebben verklaard, dat zij niet in geestelijke onpartijdigheid geloven en dat een 
.,derde weg" tussen de wereld van het kapitalisme en de wereld van het socia
lisme naar hun mening onbestaanbaar is. Het minst van al ben ik geneigd die 
westelijke intellectuelen te beschuldigen, die in emotionele toestand niet alleen 
hun vroegere vrienden, maar ook alles, wat de inhoud van hun leven uitmaakte, 
de rug hebben toegedraaid. Ik zou tegen hen iets willen zeggen over het aller
voornaamste: het lot van de mens en het lot van de cultuur. Deze vlagen van 
geestelijke verwarring vinden, naar ik meen, niet hun oorzaken in de meest 
recente gebeurtenissen, alhoewel deze gebeurtenissen op zichzelf ernstig genoeg 
waren. Vorig jaar al bespeurde ik bij het lezen van westelijke tijdschriften en in. 
gesprekken met westelijke intellectuelen een bepaalde twijfel en een groeiende 
ongerustheid. Bepaalde schrijvers, geleerden en kunstenaars, die zagen, dat wij 
de fouten van het verleden veroordeelden, begonnen de veroveringen 'Van de 
Sowjetmaatschappij en de Sowjetcultuur in hun geheel in twijfel te trekken. 

In onze ingewikkelde en moeilijk te begrijpen tijd moet men er een ruime en 
vérziende blik op na houden. De Sowjetcultuur is geen kor,tstondige opbloei, 
maar een historisch ontzaglijk belangrijk verschijnsel, en men mag haar niet uit 
gekwetstheid of ergernis verzaken. Een schimpscheut kan opwekkend werken, 
maar een schimpscheut, die tegen een grote gedachte, tegen het scheppende 
vermogen van een geheel volk is gericht, wordt onvermijdelijk een paskwil. 

* 
Het is opvallend, dat sommige westelijke literatoren, die op het ogenblik 

hun twijfel uiten over de onbetwistbare successen van de Sowjetcultuur, 
vijf jaar geleden dweepten met alles, wat uit ons land kwam, de zwakkere 
romans en slechtere films daarbij inbegrepen. Zij doen denken aan halfvolwas
senen, die door het voorwerp 'Van hun liefde ontgoocheld zijn. De Sowjetcultuur 
heeft de wereld verrijkt met een groot aantal beroemde werken. Maar, wanneer 
ik een opgewonden artikel over een minderwaardige roman, over de meters 
brede doeken van een middelmatig schilder of over de film "De Val van Berlijn" 
las, vroeg ik me verwonderd af: hoe kunnen mensen, die van kunst houden en 
die kunst begrijpen, dergelijke werken waarderen? En op, het ogenblik beginnen 
vele van die one<Venwichtige enthousiasten praatjes te verkopen over de onvol
waardigheid van de Sowjetliteratuur en de Sowjetcultuur. 

Het socialisme is geen godsdienst, het berust op het verstand en het geweten, 
op de wetenschap en op het bij de mens aanwezige recht'Vaardigheidsgevoel. De 
liefde voor de Sowjetmaatschappij en de Sowjetcultuur mag niets gemeen hebben 
met het dogma van de pauselijke onschendbaarheid of de letter van de heilige 
schrift. De westelijke intellectuelen, die ons gisteren bewierookten en die vandaag 
zijn gaan twijfelen aan de onwankelbaarheid van hun eigen gevoelens, nu wij 
hebben verklaard een reeks fouten te zullen verbeteren, bewijzen daarmee alleen 
maar hun geestelijke onvolgroeidheid. De idee is echter geen minziek juffertje, 
dat elk ogenblik van aanbidder wisselt, de idee vereist een bewuste toewijding. 
Wij zijn niet van plan om van de verbetering van onze tekortkomingen en onze 
fouten af te zien, omdat dit bepaalde westelijke schrijvers of geleerden zou kun
nen doen scheeflopen of zelfs overlopen, - wij vragen niet om .. blindelingse", 
maar om 'Verstandige liefde, waarmee ons volk en onze cultuur gediend worden. 
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Er zijn onder de westelijke intellectuelen, die op het ogenblik in deze ver
warde toestand verkeren, ook persoonlijkheden, aan wier standvastigheid en 
oprechtheid ik geen seconde twijfel. Zij worden verontrust door de anticom
munistische campagne en, wat erger is, zij voelen zich verontrust, omdat som
mige diepverscholen gedachten, waarmee zij rondlopen, blijken samen te vallen 
met de hondse artikelen in de .. Figaro" of de .. Messagiero". Zij willen het grote 
geheel in het oog houden, maar hun gedachten keren telkens weer terug naar 
punten van ondergeschikt belang. In de gesprekken met schrijvers van Frankrijk, 
Italië en andere westelijke landen bespeurde ik een diepgaande gestoordheid: 
op een ongezonde manier werden hun gedachten telkens weer afgeleid door een 
of ander minsoortig boek of een bepaalde film, die allang tot het verleden be
hoort. Deze film en dat boek hadden hen al eerder onaangenaam getroffen, maar 
toentertijd had het mislukte kunstvoortbrengsel hen een uur lang geërgerd en 
daarmee was het gebeurd. Maar nu komen zij in gedachten weer op hun vroegere 
indrukken terug en in hun geprikkeldheid proberen zij er algemene conclusies uit 
te trekken. Zoals alle mensen op de wereld zijn zij onderhevig aan de indrukken 
van de omgeving. Het is voor hen een toer om, als c!e krant is weggelegd, over 
de loop van de gebeurtenissen een oordeel te vormen. Zij vergeten, dat men 
enkele stappen achteruit moet gaan om een gebouw in zijn proporties te kunnen 
overzien. Zij zijn als het ware· niet in staat om, na het overwinnen van voorbij
gaande stemmingen, de lucht van de historie in te ademen. In 1956 kritiseerden 
wij de slechte films en boeken van 1950: wij deden dat om betere boeken en 
betere films te kunnen maken. Vele intellectuelen in het West en, die over onze 
kritiek nadenken en zich herinneren, dat zij zich al eerder gestoten hebben aan 
een bepaald boek, een bepaalde film, trachten te verklaren, waarom bij ons toch 
dergelijke romans, die het leven door een rose bril bezagen, en schetterende 
films, die aan een feeërie deden denken, konden worden gemaakt. En bij het 
zoeken naar de oorzaken zijn ook intellectuelen, die trouw zijn aan de zaak van 
het socialisme, in de motiveringen van de rvijand, hun vijand, de vijand van het 
socialisme, vervallen. 

Al onze successen en ook al onze mislukkingen zijn te verklaren uit het feit, 
dat wij een nieuw huis bouwen en ons niet tevreden stellen met het fatsoeneren 
van de oude bouwvallen, uit het feit, dat wij schrijven en niet overschrijven. Het 
verzetten van de meubels of het opplakken van een nieuw behang is zo moeilijk 
niet. Het is zeer gemakkelijk om langs afgetrapte paden voorwaarts te gaan. 
Maar de geschiedenis eist van ons iets anders: wij hebben voor het eerst een 
nieuwe weg betreden. Eeuwen, duizenden jaren lang zijn de staten geleid door 
kastes, standen, klassen, die een klein bevoorrecht deel rvan de maatschappij 
vormden. In 1917 namen de werkers voor het eerst in de geschiedenis van de 
mensheid hun lot in eigen handen. Als men dan nog bedenkt, dat er veertig jaar 
achtereen tegen de Sowjet-Unie oorlog is gevoerd, het zij werkelijke, het zij 
.,koude", dat geen wapen minderwaardig genoeg was om tegen de Sowjet-Unie 
gebruikt te worden -- blokkade en embargo, vuilbekkerij en provocaties -- dan 
wordt het duidelijk, onder wat voor moeilijke omstandigheden ons volk de taak 
op zich nam om een staat op te bouwen en een cultuur te vestigen. Het is alge
meen bekend, dat het zwaar valt een nog onbereden paard te mennen, niet langs 
een aangelegde weg, maar nog wel over ongebaand terrein. Eeuwenlang, duizen
den jaren lang was de cultuur het eigendom van een bevoorrechte bovenlaag 
van het volk. Reeds in de eerste jaren na de rervolutie stonden wij voor een 
moeilijke en verheven taak: de cultuur moest niet alleen eigendom van het hele 
volk, maar schepping van het hele volk worden. 

* 
Wan!leer wij tegenwoordig naar het Westen kijken, en dan zonder haat 

en vooroordeel, zien wij, dat al het goede, dat er bestaat, óf verbonden 
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is met de nieuwe krachten, die hun volkeren op een nieuwe weg trachten te 
leiden, óf volgens de wet van de traagheid uit het verleden· voortkomt. Met 
nieuwe krachten bedoel ik de vooruitstrevende kringen, die rondom zich niets 
dan geestelijke vermolming, huichelarij en ontwrichting zien. Met de voortbreng
selen, die uit het verleden door de wet van de traagheid zijn overgeleverd bedoel 
ik de grote technische bekwaamheid, het meesterschap en de rijke culturele 
tradities. Ontdekken is moeilijker dan uitvinden en uitvinden is moeilijker dan 
het perfectioneren van bestaande vormen. 

Voor een mens is veertig jaar een lange tijd ..- het is bijna zijn hele leven. 
Voor de geschiedenis is veertig jaar een voorbijgaand ogenblik. Natuurlijk, in 
Frankrijk is in veertig jaar tijds veel veranderd: er zijn meer auto's op straat, de 
bedrijven zijn reusachtiger en op alle gebieden van de wetenschap is vooruitgang 
geboekt. Maar in veel opzichten is het bij het oude gebleven. Nog steeds ver
kondigen de kranten, zoals veertig jaar geleden, voor welke kabinetsformatie de 
radicaal-socialisten zullen stemmen; of de papieren van de bank .,Crédit Lyon
nais" een stijgende of dalende lijn vertonen. En wat voor Frankrijk geldt kan ook 
voor andere Westeuropese landen gelden. Over het kapitalistische stelsel zal 
niemand meer zeggen "het heeft al heel wat bereikt" - men zegt: .. het staat nog 
overeind". 

Wanneer de verdedigers van het kapitalisme over de .,ineenstorting" van de 
socialistische ideologie spreken, is dat begrijpelijk: zij klampen zich nog vast en 
hopen op uitstel van executie. Wanneer de twijfel echter diegenen besluipt, die 
het kapitalisme haten, bewijst dat slechts, dat het ,.denkende riet", om het prach
tige beeld van Pascal nog eens te gebruiken, maar al te licht onder de stormwind 
buigt. Men kan zijn geest een verkeerd adres opgeven, waardoor hij een dag 
verspeelt, men kan de wissel omleggen en de trein op dood spoor laten rijden, 
waardoor honderden mensen omkomen, ..- maar men kan de geschiedenis niet 
tegenhouden. De kalender wijst het uit: na het jaar 1957 komt het jaar 1958, 
en niet het jaar 1916. 

Deze veertig jaar hebben niet alleen het aanschijn van ons land, maar ook van 
de wereld veranderd. De levenskracht van de Sowjet-Unie werkt niet alleen 
als levenselixer op de werkers van verre landen, maar ook op de vooruitstreven
de kringen van de maatschappij. China is een grote socialistische mogendheid 
geworden. Volkeren van Azië en Afrika ..- en dan denk ik in de eerste plaats 
aan het begaafde volk van India - hebben hun nationale onafhankelijkheid 
veroverd en betreden een nieuwe weg. Oost-Europa is van aanschijn veranderd. 
Ook in West-Europa heeft zich veel gewijzigd. In 1918-1920 had het de 
interventielegers nog kunnen lukken de jonge Sowjetrepubliek te verbrijzelen -
er waren nog geen machtige arbeiderspartijen in Frankrijk en Italië, - de Scan
dinavische sociaal-democraten en. de Engelse Labourpartij waren niet in staat 
het levenspeil van de werkers ook maar enigszins te verhogen.' In de tweede 
wereldoorlog veroverde het fascistische Duitsland het ene land na het andere, 
en als zij niet verder kwamen dan de W olga, dan was dat niet, om qat de huizen 
van Stalingrad bestendiger bleken dan de Maginot-linie, maar omdat de idee, 
die de Sowjetstrijders leidde, sterker bleek te zijn. 

De westelijke intellectuelen moeten op ogenblikken van .,overpeinzingen en 
twijfel" de wereld in zijn geheel bekijken en letten op de strijd tussen verleden 
en heden. Zij worden, evenals de dienaars van de Sowjetcultuur, verontrust door 
de vraag, wat er zal worden van de geestelijke rijkdommen, die de vroegere 
eeuwen ons hebben nagelaten, die wij trachten aan te vullen en aan jongere 
generaties ter hand te stellen. 

Voor de schrijver, de geleerde en de kunstenaar is het lot van de cultuur geen 
vakkwestie, maar een vraagstu.~ dat samenhangt met het inzicht, dat het leven 
van de mensheid de weg van het verstand en de verheven gedachte is. 
(Uit Literstoernaja Gazeta). ILJA EHRENBURG. 
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BOEKBESPREKING 

Abraham Kuyper als pleitbesorger van de P.B.Q 

"Ontzaglijk groot is de invloed geweest, die Abraham Kuyper op kerkelijk en 
politiek terrein in Nederland heeft gehad. Groot is deze invloed nog steeds," 
aldus prof. mr. W. F. de Gaay Fortman in zijn inleiding tot een bloemlezing uit 
Dr A. Kuyper' s belangrijke geschriften en redevoeringen *) . 

Inderdaad. Toen op 3 april 1957 in de Eerste Kamer gesproken werd over 
het zo diep ingrijpende arbeidsconflict in de mijnen, dat juist die dag was ge
eindigd, heeft het christelijk~historische kamerlid mr. Van Bruggen, de actie vaa 
de mijnwerkers betreurend, zich afgevraagd, waarom wij eigenlijk een P.B.O. 
hebben. Ook het liberale kamerlid prof. mr. A. N. Molenaar wees er op, dat 
staking of langzaam~aan actie zich niet verdraagt met publiekrechtelijke be
drijfsorganisatie. 

De P.B.O. werd door Abraham Kuyper als eerste in ons land in talrijke 
geschriften en redevoeringen gepropageerd met onuitputtelijke energie, grote 
welbespraaktheid en met alle argumenten, die ook heden ten dage nog voort
durend worden gehoord. De bloemlezing van prof. de Gaay Fortman geeft een 
interessant beeld van de ontwikkeling 'Van Kuyper' s opvattingen met betrek
king tot het sociale vraagstuk. 

Het boekje vangt aan met zijn inleiding tot de brochure "De arbeiderskwestie 
en de Kerk" ( 1871), waarin hij het bestaan van een "Arbeidsvraagstuk" signa
leert en de Kerk oproept er haar ogen niet voor te sluiten. Dan volgt de bekende 
kamerrede: "Een wetboek van de arbeid" (1874), waarin men de idee ener 
bedrijfsorganisatie als "enig mogelijke oplossing van het arbeidsvraagstuk" reeds 
in de kiem aanwezig vindt. De magistrale rede bij de opening van de Vrije Uni
versiteit in 1880 "Souvereiniteit in eigen kring" vormt, in haar geheel opgenomen. 
de grondslag van Kuyper' s beginselen en is nog steeds bijzonder lezenswaard. 

Met deze drie nummers is het onderwerp afgebakend; een uitwerking en ver
dieping vindt men in de 'VOlgende nummers: "Het sociale vraagstuk en de 
Christelijke religie", de ,.Toelichting op het groot~amendement op het ontwerp 
ongevallenwet", en enkele courantenartikelen over bedrijfsorganisatie. 

Kuyper was een belangrijk man in de Nederlandse politiek. Hij heeft de 
Gereformeerde "kleine luyden" in Nederland georganiseerd in een politieke 
partij - de anti~revolutionaire; hij heeft zijn stempel op hun ideologie gedrukt 
door middel van het kerkelijke weekblad ,De Heraut" en het dagblad "De 
Standaard", opgericht in 1871 en 1872 en beide, aldus De Gaay Fortman, vol
strekt drijvende op Kuyper als hoofdredacteur. 

Als kamerlid, voorzitter van de anti~revolutionaire partij en tenslotte als mi
nister~president en minister van binnenlandse zaken heeft hij een ontzaglijke 
invloed op de Nederlandse politiek gehad. Zijn woord als hoogleraar in de 
theologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam genoot een onbegrensd 
gezag. Het is op deze kwaliteiten van Kuyper, dat De Gaay Fortman in zijn 
inleiding en keuze de nadruk heeft gelegd. Slechts even komt ook de andere 
zijde van Kuyper naar voren; in een citaat uit een herdenkingsartikel: "toch 
werd daar grafwaarts gedragen een ongekroonde koning, eens de meest geliefde, 
en de bitterst gehate man 'Van ons land." 

*) Prof. mr. w. F. de Gaay Fortman, Architectonische crltiek. Fragmenten uit 
de sociaal-politieke geschriften van Dr A. Kuyper. (Uitg. H. J. Parls, Amster
dam, 1956) 171 p. prijs f 4.50 
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De nuchtere Engelsen plegen op te merken, dat men een pudding keurt door 
haar op te eten. Hoezeer Kuyper als predikant oprecht bewogen moge zijn ge~ 
weest door het lot van· de arbeidersklasse; toen hij, als minister-president en 
minister van binnenlandse zaken de teugels van het staatsgezag in handen had, 
heeft hij in 1903 de eerste groots georganiseerde staking van het Nederlandse 
proletariaat tegen zijn onderdrukkers met bloedig geweld neergeslagen. Er is 
een tekening van Albert Hahn: Abraham Kuyper, de man met de twee gezich~ 
ten, en het is kenmerkend, dat deze man, die zo heftig tekeer kon gaan tegen de 
"wellustzonde ". de prostitutie en de verering van de mammon, eens na het he~ 
zoeken van een bordeel door de Brusselse politie werd opgebracht, terwijl hij 
zich later voorgoed politiek onmogelijk maakte door de zogenaamde lintjes~ 
kwestie. 

Abraham Kuyper en de socialisten waren gezworen vijanden; onsterfelijk is 
de serie spotprenten van Albert Hahn, de politieke tekenaar van het sociaal~ 
democratische "Volk" en het weekblad ,.De Notenkraker" - spotprenten is 
eigenlijk het woord niet: het waren haatprenten, waarin Hahn het monster~ 
verbond, tussen kerk, kapitaal en onderdrukking ontmaskerde. Vele oudere 
arbeiders zullen zich deze platen herinneren en een nieuwe uitgave van Hahn's 
belangrijkste tekeningen zou zeker overweging verdienen. 

Abraham Kuyper heeft zonder de franjes, waarmee de tegenwoordige ideo~ 
logen der Rooms~rode coalitie de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie hebben 
omhangen, klaar en duidelijk haar oorsprong en betekenis uiteengezet. Zijn 

, motieven waren de gisting onder de arbeiders - in .,een wetboek van de arbeid" 
waarschuwt hij deze gisting en het gevaar voor plundering niet te onderschat~ 
ten; bovendien maakt een te lage levensstandaard de arbeiders ongeschikt voor 
arbeid op het moderne industriële peil (Standaard, 23 april 1910). Als hefboom 
voor de verhetering . van de thans inderdaad haast onvoorstelbaar ellendige toe
stand van de Nederlandse árheidersklasse in die dagen beschouwt hij de barm~ 
hartigheid van de kerk. Tegelijkertijd echter wijst hij (een wetboek van de 
arbeid) op het bijbelse gebod: .,Gij zult niet begeren; Gij zult niet stelen; Gij zult 
niet doodslaan!" 

Dat wil zeggen: de rechten van de bourgoisie op land, geld en warenbezit 
moeten voor de arbeidersklasse heilig zijn; in hetzelfde wetboek van de arbeid 
eist hij, dat het recht van eigendom een der steunpilaren blijft van de maat
schappij. Zijn doel was om door christelijke barmhartigheid het socialisme te 
bestrijden. 

Hiermede is niet alleen Kuyper getypeerd, het is Kuyper, die hier de publiek~ 
rechtelijke bedrijfsorganisatie ontdoet van alle versiering en haar doel aangeeft. 
De door God gewilde eigendomsverdeling zal in stand blijven wanneer de orga
nisaties van de arbeiders worden ontbonden en vervangen door een organisatie 
mt de arbeid. Dit is de kern van hetgeen hij onder de onmiddellijke invloed 
van de spoorwegstaking in .,De Standaard" van 4 februari 1903 schrijft. 

Wanneer het proletariaat door gebrek aan organisatie geen macht meer kan 
uitoefenen, zal de heersende klasse barmhartigheid beoefenen, aldus de strek~ 
king van Kuyper' s woorden en daden. 

"Voor de ontwikkeling van de sociale verhoudingen in Nederland is het ver~ 
bazend jammer dat Kuyper niet met dezelfde kracht als dat der stakende arbei
ders het ongelijk van de werkgevers heeft gestriemd. Men zou de schrijver van 
"De Christus en de sociale noden" zo gaarne zelf het daarin aan ,.de machtigen 
der aarde" gegeven vermaan ter harte hebben zien nemen" - aldus De Gaay 
Fortman in zijn inleiding. Het is verbazend jammer, dat de hooggeleerde schrij
ver niet inziet, dat wie enerzijds de huidige maatschappelijke orde wi!l hamdhaven 
niet anderzijds de patroons met dezelfde strtemende hand kan treffen, die tegen
over de stakende arbeiders werd gebruikt. Zelfs niet, nee juist niet, wanneer 
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men minister-president en minister van binnenlandse zaken is in een maat· 
schappij, die gebaseerd is op het bezit van de productiemiddelen door enkele 
particulieren. Het is verbazend jammer, dat de vele hooggeleerden, die in ons 
land met bewonderenswaardige kennis van· zaken het arbeidsrecht beoefenen; 
niet tot het simpele inzicht kunnen komen, dat recht voor de arbeidersklasse 
en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie uiterste tegenstellingen zijn. Het boekje 
van prof. mr. W. F. de Gaay Fortman geeft aan de hand van een voortreffelijke 
keuze uit de geschriften en redevoeringen van Nederlands grootste pleitbezorger 
voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie een onweerlegbaar bewijs van deze 
stelling. 

R. JURGENS. 

"Nederlands" Nieuw-Guinea - een land in opbouw 
"Nederlands Nieuw-Guinea - een land in opbouw"' 1 ) (van P. Kasberg, 

medewerker bij het Koninklijk Instituut van de Tropen) is één van die boeken, 
die de laatste tijd verschijnen met het koloniale oogmerk handhaving van het 
Nederlandse gezag te bepleiten en de Nederlandse roeping tot beschaving van 
de Papoea aan te praten. 

Zo ook dit boek, dat niettemin een aantal algemeen oriënterende gegevens 
geeft en vele facetten als land, gedaante, bevolk:ng en bestaansmiddelen aansnijdt. 

Belangwekkende opmerkingen worden bijvoorbeeld gemaakt over het leven 
van de Papoea's in stammen en clans, zoals dit in de binnenlanden nog voor
komt. P. Kasberg schrijft onder meer: "Een enkel dorp of een groep van twee, 
drie dorpen omrvat vaak de gehele bevolkingsgroep. Grotere bevolkingsgroepen 
komen natuurlijk wel voor, doch ook dan is de werkelijke sociale eenheid het 
dorp of een nog kleinere locale groep, de clan." 

Over de bergbewoners in het Centrale Hooggebergte wordt gezegd: "Dorpen, 
welke niet meer dan 3-12 huizen tellen, zijn er lang niet zeldzaam. In zijn een· 
voudigste vorm bestaat zo een dorp uit een mannenhuis, dat uitsluitend bewoond 
wordt door mannen, zowel gehuwde als ongehuwde van eenzelfde clan en enige 
vrouwenhuizen. Het mannenhuis is het voornaamste huis van het dorp. Het is 
wat groter en doorgaans ook degelijker van constructie dan de vrouwenhuizen. 
Het is de verblijfplaats van de mannen; evenwel is van een streng verbod van 
het betreden ervan door vrouwen voor zover bekend, nergens sprake." 

Van een onderzoek naar het stelsel van verwantschap en familiebetrekkingen 
in clans en stammen blijkt echter niets. Een onderzoek in de bewuste' wetenschap 
van de ontwikkelingswetten van de maatschappij - de wijze, waarop de mate
riële produktie plaats vindt - is uiteraard niet geschied. Wel ziet de schrijver 
het binnendringen van de "Westerse beschaving", dat wil zeggen, de Westerse 
methoden van produceren, als een factor, die tot "ontwrichting" van de dorps
gemeenschap voert. Met de vrees, dat dit tot groter zelfbewustzijn van de 
Papoea zal leiden. 

De Nederlandse politiek is er dan ook enerzijds op gericht de "ontwrichting 
van de landelijke samenleving" tegen te gaan, doch anderzijds staat men voor 
de noodzaak, de grote olie- en andere maatschappijen aan arbeiders te "helpen." 

Een telling, welke eind 1953 werd gehouden, wees uit, dat het aantal autoeh
tharre werkkrachten, dat toen buiten de eigen sfeer werkte, 12.500 bedroeg. De 

1} Nederlands Nieuw-Guinea- een land in opbouw. 
J. V. Voorhoeve, Den Haag. Uitgegeven in samenwerking met de stichting ,.Het 
Nationaal Nieuw-Guinea-Comité". Fl. 5.90. 
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schrijver merkt verder op: ,.In de huidige fase van ontwikkeling staat in menig 
gebied de primitieve mens naast de geciviliseerde Papoea; de steentijdmens naast 
de moderne technicus. Aan intellect ontbreekt het de Papoea niet. Reeds treft 
men tal van Papoea's aan àls: bestuursassistent, politie-agent, onderwijzer; Vel'~ 
pleger, klerk, telefonist, mantri bij de gezondheidsdienst, en landbouwvoorlicl:;t
ting en als ambachtsman (smid, timmerman, meubelmaker, machinist, potten
bakker, enz.) 

Papoea's bedienen de kranen in de haven van Hollandia en de bulldozers bij 
het opruimen van obstakels. Ook als gezagvoerder (op kleine gemotoriseerde 
schepen) weet hij zich te doen gelden. De lange weg van steentijdmens naar 
moderne technicus is hier en daar met verrassende snelheid afgelegd; de meer
derheid van de bevolking staat echter nog aan het begin." 

Met de leuze van het boek: Nederland moet hier ., beschavingsarbeid verrich
ten ("bij dit werk rekene men niet met jaren, doch met generaties", zo zegt de 
schrijver) kan men het zeker niet eens zijn. In het altruïsme van het kolonialisme 
kan alleen de naïeveling geloven. Honderd vijftig jaar lang heeft het Neder
landse gezag zich niets gelegen laten liggen aan het wel en wee van de bevolking. 

' Het blijkt uit enkele schrijnende cijfers uit het boek: de kindersterfte onder de 
inheemse bevolking bedraagt 30-40 procent (en plaatselijk zelfs meer) als ge
volg van malaria. De lichamelijke conditie van de jeugd is vaak slecht. E:1 
verder: "Op korte termijn Nieuw-Guinea voorzien van een onderwijsstelsel, dat 
het Nederlandse volk ook maar enigszins benadert, zou niet alleen onmogelijk 
zijn door het tekort aan volksonderwijzers, het ontbreken van een eenheidstaal, 
gebrek aan waardering voor onze schoolse kennis bij de ouderen en door andere 
omstandigheden, doch zou ook zinloos zijn." (!) . 

De liefde die de Nederlandse regering de laatste jaren voor Nieuw-Guinea 
aan de dag zegt te leggen, is dan ook onverwacht en verdacht. Zij ligt in het 
materiële vlak om naar oud koopmansgebruik een huwelijk uit berekening te 
sluiten met als bruidsschat de industriële delfstoffen. Want ... "de mogelijkheid, 
dat deze' ertsen (nikkel, chroom, kobalt) in exploitabele hoeveelheden in Nieuw
Guinea wordep aangetroffen, is (dus) aanwezig", zo zegt Kasberg in zijn boek. 
En als men in Nederlandse regeringskring over toekomstige ontwikkeling 
spreekt, gaan daar in de eerste plaats de gedachten naar uit. 

H. DE VRIES. 

Discussie over een verhaal 
van een jonge schrijver 

In China is al enkele maanden een nationale literaire discussie aan de gang 
over een kort verhaal, geschreven door een schrijver van 22 jaar. Oeze dis

cussie heeft in het laatste nummer van "Literaire Studiën" een nieuw stadium 
bereikt. 

Dit invloedrijke literaire tijdschrift heeft verklaard, dat het niet van plan is de 
discussie voort te zetten. Vele toonaangevende dagbladen en critici zijn betrok
ken geweest in één van de vurigste debatten in dit nummer. 

De oorzaak hiervan was een kort verhaal van Wang Meng, getiteld: "Een 
jonge nieuweling op de afdeling organisatie". Hierin beschrijft hij de bureau
cratie en het denken in sleur in de afdeling organisatie van een districtskantoor 
van de communistische partij in Peking, zoals één en ander wordt gezien door 
de hoofdpersoon van het verhaal, de jonge communist Lin Tsjen. 
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Wang Meng, die lid is van de communistische partij, trad, een schooljongen 
nog, op veertienjarige leeftijd toe tot de illegale, revolutionaire beweging. 

In dit verhaal strijdt de held Lin Tsjen, die een nieuweling in de organisatie· 
afdeling is, alleen tegen de overweldigende bureaucratie. Hij slaagt er in een 
steeds maar uitgesteld afzonderlijk probleem op te lossen, maar is machteloos om 
enige fundamentele verandering te brengen in de afdeling als geheel. 

De meest typerende van de door hem beschreven bureaucraten zijn: Uoe 
Sjih~woe, in zijn jeugd een enthousiast revolutionair, die nu bekwaam is en veel 
ervaring heeft, maar cynisch is; en Han Tsjang~hsin, ogenschijnlijk bekwaam, 
maar in feite onverantwoordelijk en onverschillig tegenover de moeilijkheden 
van het volk. 

Tijdens de discussie die verleden jaar september ontstond, na de publicatie van 
het verhaal in "Volksliteratuur", heeft "Literaire studiën" 1300 bijdragen over 
het onderwerp ontvangen en talrijke artikelen zijn in dit en andere tijdschriften 
in China verschenen. 

In het begin waren de discussianten verdeeld in twee onderscheiden kampen. 
Critici van Wang Meng betoogden dat het beslist onmogelijk voor een afdeling 
van de communistische partij was, in het bijzonder in de hoofdstad, om zó geheel 
en al bureaucratisch te zijn. 

In afgelegen plaatsen zo zeiden ze, zou dit waar kunnen zijn, maar zo dicht 
in de nabijheid van het partijbestuur kon er geen sprake van zijn. Daarom, zei• 
den zulke critici, was het verhaal niet typerend. De satire van de schrijver 
dwaalde af van de werkelijkheid en omdat het de grenzen van de critiek over· 
schreed werd het een verdraaiïng. 

De supporters van Wang Meng, in het bijzonder de vele jongeren die hem 
verdedigden, prezen het verhaal en zijn held Lin Tsjen als een voorbeeld dat 
jonge mensen zouden moeten volgen. Het streven van de held was goed, zeiden 
ze en hij had vertrouwen in het nieuwe, terwijl hij onverdraagzaam was tegen· 
over slechte mensen en toestanden. 

In de vijf artikelen in het recente nummer van "Lite:.:aire studies" en in een 
ander in het· ,.Volksdagblad" van de criticus Lin Mo~han zijn deze tegenover 
elkaar staande gezichtspunten elkaar genaderd. Nu is de 'Voornaamste stroming. 
dat het verhaal van de jonge schrijver meer goede dan slechte kanten heeft. 

De romanschrijver Kang Tsjo zegt, dat het verhaal prijzenswaardig is als een 
slag tegen het uitschot van het levende bureaucratisme. De zwakte van het ver· 
haal was dat het te emotioneel was, waardoor geen weg werd aangegeven om 
het probleem op te lossen, zodat een gevoel van melancholie bleef bestaan. Het 
was eenzijdig. 

Lin Mo~han zegt in het "Volksdagblad", dat het verhaal een moedig gebruik 
is van zijn talenten door een jonge schrijver, die een ernstig probleem heeft 
aangepakt. De strijd tegen de bureaucratie moet zt;n weerspiegeling vinden in 
de literatuur en zijn verhaal beschrijft vrij nauwkeurig 'Verschillende types van 
bureaucraten en politiek rotte elementen. Ook hij becritiseert de negatieve he· 
nadering van Wang Meng en hij wijst er op, dat de schrijver sympatiseerde 
met de held van het verhaal, die zichzelf van de werkelijkheid en van de massa's 
isoleerde in zijn strijd tegen de bureaucratie. In feite, zei hij, heeft de schrijven 
de voornaamste tekortkomingen van zijn held als goede eigenschappen voor· 
gesteld. 

De meeste critici zijn het er thans over eens, dat het 'Verhaal een waardevolle 
literaire poging is, ondanks enkele zwakke punten. 
(Uit Hsin Loea). 
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VERENIGD EEN ATOOMOORLOG 
VERHINDEREN 

'oe laatste maanden is opnieuw het gevaar van een atoomoorlog aan 
·de dag getreden. Vooral na de verscherping, die plaats had in de 

internationale toestand als gevolg van de oorlogsprovocaties in Hon
garije en Egypte, worden door de imperialisten in alle openlijkheid 
voorbereidingen getroffen voor het ontketenen van een atoomoorlog. 

In een ongekend hoog tempo worden in Europa en Azië door de Ame-. 
rikanen bases geïnstalleerd, van waaruit het de bedoeling is verwoes
ting en ellende over de wereld uit te storten. 

Dit alles is de uitwerking van een jarenlang gevoerde "geruisloze" 
slag, die de Amerikanen hebben geleverd tegen de onafhankelijkheid 
van tal van volkeren in Europa en Azië. 

De "wittebroden" van de Marshallhulp en alles wat ons nog meer met 
veel bombarie is voorgeschoteld als de "gezegende hulp" van Amerika, 
dreigen nu uit te lopen op het betrekken van ons volk in de voorbeo~ 
reiding van een atoomoorlog. 

Hierin speelt het kleine plaatsje Soesterberg een belangrijke rol. 
Vroeger was voor ons de naam Soesterberg verbonden met de aan

genaamste herinneringen aan vacanties. Dank zij de "hulp" van de 
Amerikanen dreigt de naam van dit dorp een afschuwelijke klank te 
krijgen en ontstaat de mogelijkheid, dat van daaruit de verschrikkin
gen van een atoomoorlog kunnen wol'den voortgebracht. 

Mochten er nog zijn, die zich zelf gerust willen stellen met het wel 
zeer twijfelachtige argument, dat dit alles toch tegen de landen in 
Oost-Europa is gericht en dient om de vrijheid en de democratie te be
schermen, dan heeft de waarschuwing van radio Moskou hen wel uit 
de droom kunnen helpen. 

Het is duidelijk geworden, dat wanneer Nederland mede aanleiding 
zou geven tot het ontketenen van een atoomoorlog, het ook de volle 
konsekwenties daarvan zal moeten dragen, van vernietiging van onze 
prachtige steden en de dood van zeer, zeer velen. 

Zo zien we, dat de aanleg van een atoombasis in ons land niets te 
maken kan hebben met de bescherming van ons volk en zijn cultuur. 

Als iets de veiligheid van ons land ·bedreigt, dan zijn dat juist de 
atoombommen en andere kernwapens, die ons worden opgedrongen 
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door de oorlogszuchtige Amerikaanse monopolisten en in dànkbaarheid 
worden aanvaard door kapitalisten in ons land, die blijkbaar het spel 
"alles of niets" spelen. 

Is er dan geen andere weg mogelijk voor ons land? 
Dat is de vraag die velen zich in de huidige internationale verhou

dingen stellen. 
Zal ons land, als kleine mogendheid, onafwendbaar de rol moeten 

spelen van een vooruitgeschoven en al bij voorbaat opgeofferde pion 
in handen van de agressieve imperialisten? 

Wij, communisten, zeggen: er is een andere weg! 
Ons volk met zijn grootse tradities in de strijd voor onze nationale 

onafhankelijkhe~d, beschikt over de kracht om verenigd opnieuw suc· 
ces te bereiken in de strijd voor de nationale onafhankelijkheid tegen 
de inschakeling van ons land in de Amerikaanse plannen tot het ont· 
ketenen van een atoomoorlog. 

Op het 18de congres van de C;P.N. is er juist op gewezen, dat ons 
land als kleine mogendhe~d een belangrijke rol kan spelen bij het vin· 
den van oplossingen voor internationale problemen van oorlog of vre-
de. ' 

Paul de Groot wees er op, dat ons land b.v. zou kunen optreden voor 
de opheffing van het eenzijdige karakter van de NAVO als een door 
de Verenigde Staten overheerste organisatie en het veranderen ervan 
in een algemene organisatie ter garantie van de veiligheid en de sou· 
vereiniteit van alle Europese landen, zowel in Oost- als in West-Euro· 
pa. 

Zulk een rol, die zou getuigen van durf en initiatief van ons land om 
de problemen bij de kop te vatten, zou niet alleen ons eigen land voor 
de ellende van een atoomoorlog kunnen beschermen, maar tevens van 
grote invloed zijn voor het behoud van de vrede over de gehele wereld. 

Wij geloven, dat de krachten in ons land aanwezig zijn, die dit kun· 
nen realiseren. 

Als voornaamste en stuwende kracht zal de arbeidersklasse moeten 
optreden. Handelend vanuit haar klassestandpunt is zij in staat rich
ting te geven aan de actieve strijd tegen de atoomoorlog, voor de vrede. 
Rondom haar initiatieven zullen alle nationale krachten zich verzame
len. 

Tegen de achtergrond hiervan kan het wellicht nuttig zijn, een aan· 
tal vraagstukken te bespreken, die een rol spelen bij de voorbereiding 
van de atoomoorlog en de strijd daartegen. 

* 

Gedurende haar veertigjarig bestaan is de buitenlandse politiek van 
de Sowjet-Unie onafgebroken gericht geweest op vrede en op het 

vreedzaam naast elkaar bestaan van landen met verschillende maat• 
schappelijke stelsels. 

Deze politiek is, evenals die van de volksdemocratische landen, ener· 
giek en vol initiatief. 

Dit initiatief van de zijde van de Sowjet-Unie tot het verbeteren van 
de betrekkingen tussen de landen komt op diplomatiek, cultureel en, 
economisch terrein breeduit tot ontwikkeling. 
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Vooral in een reeks van 1anden in Azië, het Midden-Oosten en Afri
ka zijn voorbeelden geschapen v:an samenwerking op basis van weder
zijds .belang, die al een grote ml hebben gespeeld in de e<:onomie van 
die landen en bij de oplossing van v·raagstukken van groot internatio
naal gewicht. 

Het optreden van de Sowjet-Unie en India ten tijde van de oorlogs
provocaties in Egypte heeft ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld 
bij de nederlaag, die de imperialistische agressors hebben geleden. 

Deze politiek van samenwerking en waakzaamheid tegen de oo~log, 
ligt ook ten grondslag aan het optreden v:an de Sowjet-Unie t.a.v. de 
voorstellen voor het verbod van kernwapens en het stopzetten van 
proefexplosies met atoomwapens. 

Een van de nieuwe voorstellen van de Sowjet-regering is, om zo 
spoedig mogelijk de stopzetting van de proefnemingen met kernwa
pens als afzonderlijk punt uit het algemeen ontwapeningsprogram te 
lichten en direct te I'egelen. 

Vanuit deze stellingname inzake de atoombewapening moeten we 
dan ook de waarschuwing beoovdelen van de zijde van de Sowjet-Unie, 
uitgesproken voor radio-Moskou, naar aanleiding van het voornemen 
tot het vestigen van een basis voor kernwapens in ons land. · 

We weten, dat deze waarschuwing diepe indruk heeft gemaakt op 
alle mensen wie het lot van ons volk ter harte gaat. Er zijn er e<:hter 
ook geweest, die met een onverantwoordelijke luchtigheid over de 
ernst heen zijn gestapt en geen hogere wijsheid konden opbrengen dan: 
"Ziet, de Sowjet-Unie wordt zenuwachtig", of, "De Sowjet-Unie dreigt 
ons; hieruit blijkt, dat het inderdaad noodzakelijk is ons van kernwa
pens te voorzien". 

Is het geen nonsens te zeggen, dat iemand bedreigd wordt, wanneer 
een verstandig mens hem er op wijst, dat er een groot gevaar verbon
den is aan het stoken van een vuurtje zowel voor het eigen huis als 
voor dat van de buren? 

En wanneer minister Staf glunderend uit Amerika terugkomt met 
de toezegging geleide projectielen te zullen ontvangen, en verklaart 
bereid te zijn een atoombasis in ons land toe te laten, is dat dan iets 
anders dan het aandragen van brandstof voor het ontketenen van een 
atoombrand in Europa? 

De waarschuwing van de zijde van de Sowjet-Unie heeft ons nog 
eens duidelijk gemaakt, dat niemand van de Nederlandse regeerders 
zich, ondanks hun achteloze luchthartigheid, kan onttrekken aan de 
verantwoordelijkheid die ze hebben voor het grote gevaar dat ons land 
bedreigt, wanneer het ingeschakeld wordt in de voorbereiding van een 
atoomoorlog. 

* 

Ten einde de mensen van actie af te houden, worden dag in, dag uit 
argumenten aangedragen, die vaak voor het oog lijnrecht tegen

over elkaar staan, maar allen worden gehanteerd om het kwaad te ver
sluieren en het vertrouwen in eigen kracht te ondermijnen. 

Een van de argumenten is: er komt geen oorlog, omdat beide pw
tijen in het bezit van de kernwapens zijn. 
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Men kan hierop geen juiste beantwoording vinden, zonder de prin
cipiële verschillen in de buitenlandse politiek van beide stelsels, het 
socialistische en het kapitalistische, te onderkennen. 

Het bovengenoemde argument suggereert, dat de kernwapens een 
soort eigen macht uitoefenen, die los staat van de stelsels. Het bestaan 
van deze wapens zou de vrede garanderen. 

Het tegendeel is echter het geval. 
Hiervóór hebben we gesproken. over de vredelievende politiek van 

de Sowjet-Unie; maar daarnaast zijn de atoomwapens ook in handen 
van diegenen, die niets liever willen dan een oorlog te ontketenen. 

Het zal een ieder duidelijk zijn, dat atoomwapens in handen van 
Westduitse militaristen, zoals Speidel, onmogelijk de garantie kunnen 
scheppen voor de vrede. 

Zo zijn de atoomwapens in handen van de agressieve kapitalistische 
krachten in Amerika en Duitsland maar ook in Nederland, een erns
tige bedreiging voor het leven van miljoenen mensen in Oost en West 

De minister van buitenlandse zaken van Amerika, Dulles, heeft eer
tijds onthuld, dat de wereld reeds verscheidene malen aan de rand van 
een atoomoorlog heeft gestaan. . 

Het is algemeen bekend, dat Amerika het plan heeft gehad om met 
behulp van atoomwapens op te treden tegen de nationale krachten in 
Viet-Nam en dat dit slechts kon worden voorkomen door een enorme 
inspanning van de publieke opinie. ' 

Dit is een harde les voor alle volkeren, die vechten voor hun onaf
hankelijkheid. 

Het leert, dat de atoomwapens in handen van de imperialisten niet 
de vrede dienen, maar de doelstellingen van de imperialisten. 

De atoomwapens in handen van de imperialisten richten zich niet 
·,alleen tegen de Sowjet-Unie, maar ook en zelfs niet in de laatste plaats 
tegen elk volk, dat zich verzet tegen kapitalistische uitbuiting en kolQ.< 
nialisme. 

Natuurlijk is het van groot gewicht, dat ook de Sowjet-Unie in het 
bezit is van kernwapens en zelfs een voorsprong heeft op Amerika. De 
kernwapens in handen van socialistische krachten maken het de kapi
talisten duidelijk welke grote risico's voor hen verbonden zijn aan het 
ontketenen van een atoomoor log. 

De tijd is voorbij, dat de oorlogswinstmakers de volkeren ten eigen 
voordele en ongestraft in een oorlog konden storten. 

Het ontketenen van een atoomoorlog door de imperialisten bij de 
huidige krachtverhoudingen in de wereld zou naast de tomeloze ellende 
die zij teweeg brengt, tevens hun eigen ondergang betekenen. 

De communisten en alle vooruitstrevende krachten hebben bij het 
streven naar hun doeleinden geen oorlog nodig. Integendeel, hun be
langen zijn het meest gediend bij de handhaving van de vrede. 

Maar zij weten tegenover zich tegenstanders, die in hun haat tegen 
de krachten van de vooruitgang voor niets terugdeinzen, zoals geble
ken is in Hongarije en Egypte. 

Het grote risico blijft bestaan, dat de imperialisten in uiterste wan
hoop zullen overgaan tot het gebruik van atoomwapens. 
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Daarom kunnen slechts de voorstellen van de Sowjet-Unie een uit
weg bieden uit de benauwende sfeer, die gepaard gaat met de atoom
bewapening. 

Verbod van alle kernwapens geeft de garantie, dat de wereld niet in 
een atoomoorlog kan worden gestort. 

Met het doen van concrete voorstellen handelt de Sowjet-regering 
in het belang v:an alle volkeren. 

Het zal de taak zijn van alle werkelijke vredelievende krachten zich 
in te spannen, opdat de wereldopinie als drukmiddel wordt gemobili
seerd, teneinde de imperialisten te dwingen in te stemmen met een 
accoord over het verbod van kernwapens en het stopzetten van proef
explosies. 

* 

Teneinde de grote ongerustheid over de gevolgen van een atoomoor
log te sussen, wordt zoveel mogelijk moeite gedaan om de vernie

tigende uitwerking van zo'n oorlog te bagatelliseren. 
Het gebruik van atoomwapens zou slechts op beperkte schaal plaats 

hebben. Hierbij wordt dan gesproken van de atoom- en kernwapens 
als tactische wapens, gericht tegen beperkte doelen en gezegd wordt, 
dat de strijd in hoofdzaak uitgevochten zal wo11den door middel ~an de 
oude conventionele wapens. 

Nu is dit argument in de eerste plaats ondeugdelijk, omdat het de 
oorlog voorstelt als onvermijdelijk. In de tweede plaats echter omdat 
het ·een volkomen ~als beeld geeft van de betekenis van de kernwapens 
bij een moderne oorlogvoering. 

Het valt niet te ontkennen, dat in geval van oorlog de atoomwapens, 
als ze niet worden verboden, de gewone bewapening zullen gaan ver
vangen en dat ze ingezet zullen worden als de voornaamste gevechts-
wapens. 

Het mag algemeen bekend zijn, dat de NAVO zich ge,reed maakt om 
de Westeuropese legers volledig in te stellen op atoomoorlog, waarbij 
de atoomwapens bij de conventionele wapens worden ingedeeld. 

Over de vernietigende kracht van de zgn. tactische atoomwapens 
hebben de Duitse professoren geen enkele twijfellaten bestaan. 

In hun protest tegen de atoombewapening van Duitsland, gericht 
aan Adenauer, zeiden :lle: "De verwoestingen, die deze tactische atoom
wapens kunnen aanrichten, overtreffen die van Hirosjima". 

Achter de dekmantel van bovengenoemde leugens wordt de atoom
bewapeningswedloop door de agressieve imperialistische krachten ge
legaliseerd en wovden alle voorstellen van de Sowjet-Unie tot nu toe 
gedwarsboomd. In de voorstellen van de Sowjet-Unie, gebracht in de 
redevoering van Zorin in de subcommissie van de UNO voor ontwa,
pening op 18 maart j.l. wordt dan ook gezegd: 

.. De ontwikkeling van de techniek in de laatste tijd heeft ook het vraag
stuk van de raketwapens aan de orde gesteld. Deze kwestie moet, naar 
onze mening, in nauw verband met het verbod van A- en H- wapens in 
zijn geheel worden behandeld, omdat het gevaar voor de mensheid niet 
zozeer in de raketten zelf schuilt, als wel in de atoom- en waterstofla
dingen, waarvan zij kunnen worden voorzien. Men mag zich evenmin be-
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perken tot het nemen van maatregelen voor inter~continentale raketten en 
de korte afstandsraketten en de atoomartillerie buiten beschouwing la
ten, die niet minder gevaar voor de veiligheid van de staten, vooral voor 
Europa met haar betrekkelijk kleine oppervlakten en grote bevolkings
dichtheid opleveren. 
De Sowjet~Unie is bereid om atoom~ en waterstofwapens in het alge
meen te verbieden, waartoe wij ook de toepassing van alle mogelijke ge
leide projectielen en artillerie rekenen, die als atoom- en waterstofwa• 
pens kunnen worden gebruikt". 

Zulke verklaringen van een land, dat zich het verst heeft ontwik
keld op het gebied van de atoomenergie rafelen de sprookjes over een 
slechts geringe vernietigende kracht van een eventuele atoomoorlog 
door het gebruik van tactische atoomwapens volledig uiteen. 

* 

Naast de voortdurende campagne, bedoeld om het oorlogsgevaar te 
ontkennen, zijn de imperialisten er op uit, het vertrouwen in eigen 

ik:r~acht van de arbeidersklasse tè ondermijnen. 
Hierbij wordt het noodlotsargument van stal gehaald: er is toch niets 

aan te doen, vroeg of laat zal de atoomoorlog ontketend en de menSI
heid vernietigd wo11den. 

Aan dit alles wordt kracht bijgezet door beweringen, dat elke con
ferentie tussen Oost en West nutteloos is. 

Hoe vaak hebben we in de burgerlijke pers al niet moeten vernemen, 
dat de conferenties belegd ter oplossing van internationale vraagstuk· 
ken al waren mislukt, voo11dat ze goed en wel waren begonnen. 

Hoewel deze argumenten lijnrecht tegenover de hierboven genoem
de staan, hebben ze eveneens ten doel de actie af te remmen door het 
kweken van het gevoel van machteloosheid onder de vredesstrijders. 

Het is zonder enige twijfel juist, dat zolang het imperialisme bestaat 
er een voortdurende dreiging van een oorlog zal bestaan. 

Zolang het verbod van de atoomwapens niet tot stand is gekomen, 
zal het risico van een atoomoorlog daaraan verbonden zijn. 

Wij weten, dat de imperialisten onder de leuze "de bevrijding van de 
landen achter het IJzeren Gordijn" hun pogingen om het kapitalisme 
in de socialistische landen te herstellen, niet zullen opgeven, zoals niet 
te verwachten is, dat ze hun strijd tegen de volkeren die vechten voor 
hun nationale onafhankelijkheid zullen opgeven. 

Dit brengt het voortdurend gevaar van oorlog met zich. 
De communisten ontkennen het gevaar van conflicten dus zeker niet. 

Maar aan de andere kant is het kenmerk van de hu~dige internatio· 
nale toestand, dat de arbeidersklasse zulke sterke posities heeft inge
nomen, dat ze in staat moet worden geacht bij voortdurende paraat
heid elke oorlogsdreiging van de zijde van de kapitalisten te beant
woorden. Dat wil zeggen, dat de vredeskrachten niet alleen meer be
schikken over de wens een oorlog te voorkomen, maar dat ook de 
macht is gevormd, die met succes ingezet kan worden tegen het ont· 
ketenen van een atoomoorlog. 

In de discussiegrondslag van het 18de congres van de C.P.N. werden 
de voornaamste factoren aangegeven, die een krachtsverschuiving ten 
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gunste van de vrede hadden bewerkstelligd. (Politiek en Cultuur, oc
tober 1956, blz. 616). 

Op dit partijcongres werd de stellingname van het 20ste Partijcon
gres van de CPSU onde~streept, dat de arbeidersklasse, door als ver
enigde en georganiseerde kracht energiek op te tl"eden, een oorlog kan 
voorkomen. 

In de strijd voor de vrede stellen de communisten de eenhe1d van 
actie van de arbeidersklasse centraal. Want juist de geschiedenis van 
deze twintigste eeuw geeft een beeld van de ontzaglijk,e krachten, di~ 
schuilen in de arbeidersklasse en haar bondgenoten. 

Onder leiding van de arbeidersklasse kon de kracht opgebracht wo;r
den om het socialisme op te bouwen in een land, omringd door kapita
listische aasgieren. 

Het onaantastbaar bewijs van de- kracht van de arbeidersklasse is de 
Sowjet-Unie. Onder leiding van de arbeidersklasse wordt thans het 
socialisme opgebouwd in een reeks van landen. 

Vroeger, in het begin van deze eeuw, we~d gewezen op de kracht 
van de arbeide~sklasse, maar voor velen was twijfel mogelijk: "het 
was immers nog niet bewezen". 

Maar nu, na een halve eeuw, is de kracht van het eensgezinde optre
den van de avbeidersklasse en de onweerstaanbare zuigkracht die zij 
heeft op alle potentiële bondgenoten, tastbaar geworden. 

Het kapitalisme heeft de ene vernietigende slag na de andere ont
vangen. In de huidige toestand zijn er geen termen meer aanwezig om 
te .betwijfelen, dat, wanneer de arbeidersklasse zich nationaal en ook 
internationaal verenigt in de gemeenschappelijke strijd tegen de a
toomoorlog, zij ook deze slag tegen de laatste stuiptrekkingen van het 
imperialisme zal winnen. 

Voor de communisten in Nederland wil dat zeggen, dat zij de ar
beidersklasse in ons land moeten verenigen tegen de oorlogsstokers. 

We moeten de wegen vinden om de valse argumenten, die de tegen
standers van de vrede onder de arbeidersklasse verspreiden, op te rui
men om een einde te maken aan verwarring en verdeeldheid. 

Wij zullen elke vredesvdend er van moeten overtuigen, dat gemeen
schappelijke actie nodig is tegen elke agressieve daad van de imperia
listen. 

Nog nooit zijn onze tegenstanders overtuigd door de redevoeringen 
en de vredesgedachte van de mensen alleen. Het gaat om machtsvol'l
ming in de actie om daardoor de ontketening van een oorlog onmoge
lijk te maken. 

H. HOEKSTRA. 
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RONDOM DE HUURVERHOGING. 
In de laatste dagen van januari diende de regering bij 'de Tweede 

Kamer een drietal wetsontwerpen in, die ten doel hebben: 
1. Met ingang van 1 juLi de huren, van vooroorlogse, tijdens en na -de 

oorlog gebouwde, doch voor 1953 gereed gekomen woningen, met 
25 pct. te verhogen. 

2. De helft van deze huurverhoging, voor wat het vooroorlogse woning· 
bezit betreft dat geen gemeentelijk ·eigendom is, tijdelijk te bhlk· 
keren. De huiseigenaars zullen voor het geblokkeerde bedr.ag een 
rentevergoeding van 3 pct. per jaar ontvangen. 

3. De belastingheffing over de opbrengst aan huishuur van deze womn· 
gen voor de eigenaars aan te passen aan deze tijdelijke blokkering. 
Deze wetsontwerpen dienen tevens om een beslissende stap te zet. 
ten op de toekomstige afschaffing van de subsidies op de volkshuis
vesting. 

Als onderdeel van de geleroe loonpolitiek hebben de naoorlogse rege
ringen een huurbeheersing doorgevoel'd. D.w.z., dat de huren van de 
vooroorlogse woningen - in het algemeen - tot 31 december 1950 ~ 
het peil van 1940 werden bevroren. Sindsdien -zijn deze huren driemaal 
verhoogd en thans doen deze woningen - gemiddeld - anderhalf maal 
zoveel huur. Dit beleid had mede ten gevolge, dat de regering de nieuw· 
bouw van volkswoningen na de oorlog moest subsidiëren om een zekette 
verhouding tussen oude en nieuwe huren 'mogelijk te mftken. 

De rechterzijde beweert, dat dit systeem twee nade·leri had. Ten eer
ste: dat de huiseigenaars van vooroorlogse woningen niet aan huR t!l!t 
zouden kümen; ten tweede: dat door het subsidie-beleid een ondrage
lijke last op het rijksbudget we11d gelegd. Bovendien beweerde men, dat 
het tot nu toe gevolgde systeem de woningnood zou vergroten, omdat 
er minder woningen zouden worden gebouwd, dan zonder huurbeherer· 
sing mogelijk zou zijn. 

Waar wij zelfs in kringen van de P.v.d.A. de mening hoorden vevkon· 
digen, dat nieuwe huurverhogingen nodig zouden zijn als een daad van 
solidariteit ten aanzien van de woningzoekenden, lijkt het ons niet Val\ 

belang ontbloot hier de uitspraak van minister Witte aan te halen, die 
in de Memorie v:an AntwooPd (wetsontwerp 4:3-80) regt: 

"Tussen woningnood en de lagere huren bestaat .... geen recht
streeks verband." 

Dat is juist. Als het Rijk bereid zou zijn geweest voldoende middelen 
voor de nieuwbouw ter beschikking te .stellen en de woningbouw inder· 
daad voorrang had verleend, hadden er 11eeds tienduizenden woningen 
méér gebouwd kunnen zijn, dan in de afgelopen jaren het geval is 
geweest. 

Er bestaat dus verband tussen de te lage woningproductie en het te 
weinig beschikhaar stellen van middelen door het rijk. Tussen de zicht
lbare woningnood en huurprijsbeheersing is nog een ander verband aan 
te wijzen. Dit doet de minister als hij in· zijn Memorie van Toelichting 
(w.o. 4580) schrijft: 



"dat te lage prijzen gemeenlijk een relatief grote vraag naar de 
betrokken goederen ten gevolge hebben." 

Dit wil zeggen, dat als je de huren maar zo hoog maakt, dat zij voor 
grote bevolkingsgroepen niet meer te betalen zijn, de vraag naar wonin
gen afneemt. Er zijn dan ook reeds een aantal "geleerde heren" die be
weren, dat als er geen prijsbeheersing van de huren meer zou zijn er 

. ook van woningnood geen sprake zou wezen. Deze heren bedoelen, dat 
door het toenemen van inwoning, hokken in krotten enz., door de te, 
hoge huur voor oude en nieuwe woningen, de vraag naar woningen zou 
dalen. Maar dat is geen oplossing, doch een camouflage van de wo,ning
nood. Het zou een terugdrukken betekenen van het toch nog steeds 
onvoldoende peil der volkshuisvesting tot het, uit financiële nood der 
huurders, samenhokken van gezinnen. 

Elke huurverhoging, zonder volledige compensatie voor de groepen 
die zulk een compensatie nodig hebben, vergroot dit gevaar. Een goede 
woning behoort echter tot de eerste levensbehoeften, die voor elk gezin 
bereikbaar dienen te zijn, zowel in het belang van het betreffende gezin 
als van de maatschappij en de volksgezondheid. 

Waarom huurverhoging? 

In de Memorie van Toelichting (w.o. 4580) zegt de minist~ 
"Het kunstmatig handhaven van de huren op een te laag 

niveau door huurprijsbeheersing en subsidiëring van de nieuw-
bouw leidt tot een onderwaardering van het woongenot, waarvan 
men zich veelal niet bewust is." 

En verder, dat: 
"naarmate de huurbeheersing langer gehandhaafd blijft, de 

bereidheid om de werkelijke kosten van de huisvesting te betalen 
geringer wordt." 

·" U ziet het, de minister verstaat de kunst om aan een slechte zaak -
de huurverhoging- een "ethisch" tintje te geven. Het is de "morele en 
zedelijke plicht" van de regering om de huurders te leren weer meer 
voor hun huisvesting te betalen opdat zij het woongenot meer leren 
waarderen. Doch hierbij rijst dan toch direct de vraag, hoe het staat met 
de inkomsten van deze huurders. Die dienen toch minstens zo groot te 
zijn, dat zij de hoge huren ook kunnen betalen. Bij de huidige loonpoli
tiek is dat stellig niet het geval. In het Voorlopig Verslag (w.o. 4580) 
staat: 

"Verscheidene leden herinneren er in dit verband aan, dat ge-, 
dacht wol'dt aan een huurprijs van 290-240 (op basis 1940 = 100) 
voor respectievelijk nieuwe en oude woningen, en dat men voorts 
veelal stelt, dat 115 à 116 deel van het inkomen geacht mag wor
den een redelijk deel te zijn voor de huur. Gelet op het feit, dat 
men reeds nu woningwetwoningen kent met een huur van f 16 
per week, waarbij nog gerekend dient te worden ± f 6.50 subsidie, 
wat een huur geeft van f 22.50 zou het gemiddeld inkomen per 
week f 112,50 dan welf 135 dienen te zijn." 
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Dr W. Drees jr. stelde het vorig jaar in een artikel, dat voor de oorlog 
gemiddeld 12 pct. van het inkomen voor woninghuur werd besteed. 
Als men dit als maatstaf wil nemen en weet dat in 1956 de kostprijshuur 
van een nieuwe woningwetwoning, al naar gelang van gemeenteklasse, 
varieerde van f 15 tot f 22.50 per week, zou het inkomen moeten liggen 
op f 125 tot j 185. En daaraan komen de huurde~s van zulke woningen 
nog al wat tekort. 

In zijn Memorie van Toelichting (w.o. 4580) stelde de minister vereer: 

"Niet alleen de huurder-s van oude woningen, maar ook de he.. 
woners van een groot deel van nieuwe woningen besteden ten 
gevolge van het ingrijpen van de Overheid minder dan deze 
kost." 

Ten aanzien van de nieuwe woningen stelden wij reeds, dat dit juist 
~. Daaraan dient evenwel te worden to.egevoegd, dat zeer vele bewo
ners van nieuwe woningen voor hun huisvesting méér besteden dan 
hun inkomen toelaat. Ondanks het subsidie, dat aan de volkswoning~ 
1bouw wordt gegeven. En zolang het inkomen van de arbeiders en daar• 
mede gelijk te stellen g:mepen het betalen van de kostprijs van een 
nieuwe woning niet toelaat, dient het subsidie niet alleen te worden 
gehandhaafd maar te worden verhoogd, opdat aanvaardbare huren tot 
stand zullen kunnen komen. 
En de huren van de oude woningen? De minister beweert wel, doch beo
wijst niet, dat de huurders hier de kostprijs niet zouden betalen. Dit 
deed de P.v.d.A. in het Voorlopig Verslag (w.o. 4580) opmerken: 

"Voor een verhoging van de huren van nieuwe woningen gel
den andere motieven dan bij die van oude woningen. Bij de 
·eerste gaat het om het verkrijgen van zelfdekkende exploitatie. 1 

Bij de laatste is dit niet het geval." 

Verder wezen deze Kamerleden er op: 

"dat de aanzienlijke stijging van de koopprijzen van woo!Jit 
percelen, welke de afgelopen jaren te zien gaven, geenszins wijst 
op een verliesgevende exploitatie.'' 

Wij zouden eraan willen toevoegen, dat de winstcijfe~s van de Naam
loze Vennootschappen, die woningen exploiteren, evenmin bewijzen, 
dat het in bezit hebben van oude woningen verliesgevend zou zijn. 
Integendeel. Indien op het oude woningbezit verantwoo!'d is afgeschre-

, ven en het behoorlijk is onderhouden, levert de huidige huur een goed 
rendement op voor het oorspronkelijk in de bouw va11 deze woningen 
gestoken kapitaal. 

Indien men de vraag, waarom de regering huurverhoging wil, -
zonder het er bij slepen van "morele en ethische poespas" - nuchter 
wil beantwoorden, luidt dit antwoord: De regering wil af van het sub
sidie voor de volkshuisvesting, dat jaarlijks enkele honderden miljoenen ' 

. guldens kost. Terwijl ze op last van Amerika, jaarlijks méér dan 2000 
miljoen gulden over de bewapeningsbalk smijt, doet ze het voorkomen 
alsof subsidie voor de volkshuisvesting feitelijk iets immoreels en ver
foeilijks zou zijn. 
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Aan wie de baten? 

De regering gaat van het standpunt uit, dat omstreeks 1967 de 
subsidies op volkshuisvesting en de huurprijsbeheersing geheel 

dienen te zijn afgeschaft. Minister Witte veronderstelt, dat dan de huren 
van nieuwe woningen ongeveer drie maal en van oude woningen twee 
en een half maal zo hoog dienen te zijn als vergelij~bare woningen in 
1940 aan huur deden. Dat wil zeggen, dat gerekend vanaf nu, de huur 
van de tot en met 1953 gereed gekomen woningen met circa 70 pct. in 
totaal dient te stijgen, terwijl dit voor de na 1953 gebouwde of te bou
wen woningen een stijging van de huren met circa 35 pct. betekent. 

De strijdpunten, waar het nu bij de huurverhoging om gaat, zijn, grof 
geformuleerd, de volgende: 

1. Aan wie moeten de baten van de verhoging van de huren der voor
oorlogs gebouwde woningen ten goede komen. 

2. In welk tempo dient het huidige huurpeil van oude en nieuwe wo
ningen aan de kostprijs van nieuwe woningen te worden aangepast. 

3. Moet en zo ja, in welke omvang en op welke wijze, oompensatie aan 
de huurders voor huurverhoging worden gegeven. 

Uit de ter voorbereiding van de openbare behandeling der huur
wetten schriftelijk gewisselde stukken blijkt, dat rondom deze punten 
tegens~ellingen in het kamp van de voorstanders van huurverhoging 
bestaan. 

Zowel bij de vorige huurverhoging als tijdens de verkiezingscam
pagne in 1956 is van de zijde van de P.v.d.A. gesteld, dat deze partij 
haar medewerking aan nieuwe huurverhoging niet zou kunnen verle
nen, als de baten van zulk een huurverhoging, voor wat het oude wo
ningbezit betrof, niet ten gunste van de gehele volkshuisvesting door 
het invoeren van een huurbelasting werden afgeroomd. De gedachte 
die hierbij voorop stond was, dat hetgeen de eigenaars van de oude 
woningen aan huurverhoging méér zouden ontvangen ten dele door 
belastingheffing in de ,staatskas diende te vloeien om hieruit subsidie 
voor de nieuwbouw, krotópruimj.gg, sanering, enz. te kunnen bekosti
gen. Van de zijde van rechts is niertegen stelling genomen. Zij ver
langde, dat de baten van de huuryerhoging van het oude woningbezit 
direct en geheel ten goede van de huiseigenaars zouden komen. De mi
nister zei hierover in de Memorie van Antwoord (w.o. 4581): 

"De. strijd tussen deze beide opvattingen dreigde de oplossing 
van het huurvraagstuk in ernstige mate te belemmeren." 

En vel'der: 
"Ten einde uit deze impasse te geraken, heeft de Regering dan 

ook, mede met het oog op de bij de tot standkoming van het 
Kabinet tot uitdrukking gebrachte meningen, besloten tot de in
diening van een voorstel volgens het thans voorgelegde ontwerp." 

Dit regeringsvoorstel is p r in c i pi e el iets anders dan de P.v.d.A. 
zegde voor te staan, het is g rad u e e 1 verschillend van wat rechts 
als eis stelde. Het is een compromis waarbij de P.v.d.A. haar principe 
van afroming door huurbelasting prijs gaf en rechts een tijdelijke blok-
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kering van een deel van de huurverhoging van het vooroorlogse wo
ningbezit aanvaardde. Wat dit precies betekent, wordt het duidelijkst 
als men ziet wat van K.V.P.zijde hieromtrent in het Voorlopig Verslag 
(w.o. 4581) wordt opgemerkt. Zij zegt daar: 

"Waar hunnerzijds met het beginsel van de blokkering werd 
ingestemd, geschiedde zulks, ten einde uit de impasse te geraken, 
waarin het huurbeleid was gekomen, alsmede om aan een opkla
ring van de politieke situatie mede te werken. Naar hun oordeel 
brachten zij voor deze twee doeleinden weliswaar een offer: zij 
achten dit echter aanmerkelijk minder zwaar dan het offer, dat 
van socialistische zijde was gebracht door de huurbelasting prijs 
te geven." 

En verder: 
"Ter adstructie van hun stelling vestigden de hier aan het 

woord zijnde leden er de aandacht op, dat tussen huurbelasting 
en blokkering een essentieel verschil bestaat. In het ene geval 
immers wordt de huiseigenaar definitief iets ontnomen - een 
gedeelte van de huurverhoging- in het andere geval wordt een 
d~el van zijn vermogen - een gedeelte van de huurverhoging
gedurende enige jaren aan zijn beschikkingsmacht onttrokken." 

Men ziet, er is geen woord Frans bij. De P.v.d.A., die bij de verkiezin
gen de overwinning behaalde, moest, op bevel van de K.V.P. die een 
verkiezingsnederlaag leed, bij de kabinets:llormatie haar opvatting van 
een huurbelasting voor die van een tijdelijke blokkering prijsgeven. Dit 
bukken van de P.v.d.A. voor de K.V.P. werd door de rechtse partijen 
toen zo gewaardeerd, dat, zoals in het Voorlopig Verslag (w.o. 4581) 
staat: 

"ten tijde van de Kabinetsformatie tegen het beginsel van de 
blokkering door geen der bij het overleg betrokken fractievoor
zitters bezwaar werd gemaakt." 

En waarom niet? In het Voorlopig Verslag (w.o. 4581) staat. 
"De blokkering beoogde uitsluitend het bereiken van een com

promis met de P.v.d.A. in het belang van de vorming van een 
Kabinet, aangezien vermelde partij aanvankelijk haar medewer
king afhankelijk had gesteld van een huurbelasting." 

En verder: 
"Het denkbeeld - van de blokkering - waarop niemand zou 

zijn gekomen, ware het niet, dat men een compromis zocht te 
construeren, waarbij de P.v.d.A. de huurbelasting kon prijsgeven 
zonder haar gezicht te verliezen." 

Men ziet: ook hier is geen woord Frans bij! 

Nog verder bukken? 

Nu de P.v.d.A. bij de kabinetsformatie haar principe van een afro
ming der huurverhoging door een huurbelasting heeft prijsgegeven 

voor een tijdelijke blokkering, begint rechts zich zelfs van dit compro
mis los te maken. Stemden tijdens de kabinetsformatie de fractievoor
zitters van alle bij het overleg betrokken partijen met de gedachte van 
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een tijdelijke blokkering in, nu. blijkt uit het Voorlopig Verslag (w.o. 
4581), dat de blokkering alleen nog maar door de P.v.d.A. voor haar 
rekening wordt genomen. Rechts is er tegen. A.R., C.H.U. en ook de 
V.V.D. geven er openlijk blijk van, dat ze er niets of weinig voor voelen, 
terwijl een deel van de KV.P. zegt: 

"dat zij in 1956 tot dit offer beretd zouden zijn geweest, indien 
daarmede het üptreden van een parlementair Kabinet mogelijk 
geworden ware. Nu dit doel niet bereikt is, meenden zij het blok
keringsvoorstel zuiver op zijn merites t.e moeten beoo11delen en 
derhalve van enige binding vrij te zijn." 

Wij zouden willen zeggen, dat dit voor de P.v.d.A. dient te betekenen, 
dat zij eveneens van elke binding vrij is en nu vast kan houden aan 
haar bij de verkiezingen ingenomen standpunt, dat zij niet bereid is aan 
huurverhoging mede te werken, als niet een deel van de huurverhoging 
van het vooroorlogse woningbezit, ten bate van de volkshuisvesting, 
door een huurbelasting wordt afgeroomd. 

Blijkens de schriftelijke stukken heerst er ook groot verschil van 
·mening over het tempo, waarin nieuwe huurverhogingen dienen plaats 

te vinden, alsmede over het percentage van iedere huurverhoging. De 
P.v.d.A. is van oordeel, dat per kabinetsperiode - dus eenmaal in de 
vier jaar - een forse huurverhoging dient plaats te vinden tot het door 
de regering gewenste peil is bereikt. De rechtse partijen zijn van oor
deel, dat ieder jaar, of ten minste ieder moment als de tijd hiervoor 
\gunsrt:ig wordt geacht, huu:rverhogi~g rdient te worden doorgevoerd .. 

Deze meningsverschillen kwamen tot uiting in het feit, dat de PvdA 
vast hield aan een huurverhoging nu van 25 pct. met blokkering, ter
wijl de andere partijen nu 10 of 15 pct. huurverhoging wilden doorvoe
ren, maar dan zonder blokkering. Dan zou ieder jaar weer 10 pct. huur
verhoging dienen plaats te vinden tot het door de regering gewenste 
peil is bereikt. Daarbij is van de zijde van de K.V.P. nog een uiterst 
gevaarlijke suggestie gedaan. Tot nu toe kon een huurverhoging slechts 
plaats vinden door een verandering van de Huurwet. Zo'n verandering 
moet als wetsontwerp door de regering bij de Kamer worden ingediend 
en deze heeft dan de mogelijkheid, dit wetsontwerp aan te nemen, te 
wijzigen of te verwerpen. In het Voorlopig Verslag (w.o. 4580) wo:rdt 
nu van K.V.P.-zijde geste1d: 

"Aangezien de tot nu toe gevolgde verhogingsprocedure -
wijziging in de Huurwet- een tijdrüvende kwestie is, vroegen 
deze leden, of het niet beter ware in de Huurwet de mogelijkheid 
te openen om in de toekomst algemene huurverhogingen bij Al
gemene Maatregel van Bestuur (d.w.z. düor de regering), tot 
stand te brengen." 

De minister antwoordde hierop, dat de regering voornemens is elke 
glinstige gelegenheid om verdere huurverhüging in de tüekomst door 
te voeren, te baat te nemen en vervolgde: 

"Daarbij zal dan nader aandacht kunnen worden geschonken 
aan de suggestie om in de Huurwet de mogelijkheid te openen 
in de toekomst huurverhogingen bij Algemene Maatregel van 
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Bestuur tot stand te brengen, welke suggestie op zich ondergete
kende zeer aantrekkelijk lijkt." 

Dat het de minister aantrekkelijk lijkt, haalt je de koekoek. Immers 
als huurverhoging bij Algemene Maatregel van Bestuur wordt door
gevoerd, is de invloed van het parlement op zulk een belangrijke kwes
tie als huurverhoging tot nul gereduceerd. Uitschakeling van het parle
ment bij belangrijke, het werkende volk rakende, vraagstukken, dat is 
de hoogste vorm van democratie volgens de opvattingen van de heer 
Romme en zijn geestverwanten. 

Ten slotte is er het vraagstuk van de compensatie, die bij de gewis
selde stukken een rol speelt. In de gedachten van de regering en de 
Sociaal Economische Raad is 2 pct. looncompensatie bij een huurverho
ging van 25 pct. voldoende. Hiertegen is in het Voorlopig V erslag nog 
al wat bezwaar geuit. Met voorbeelden wordt duidelijk aangetoond, dat 
in zeer vele gevallen deze 2 pct. onvoldoende zal zijn om de gevolgen 
van een huurverhoging van 25 pct. op te vangen. Niet ieder Kamerlid 
echter is van oordeel, dat looncompensatie voor huurverhoging geheel of 
ten dele noodzakelijk is. Zo zijn er leden die pleiten voor een huurver
hoging thans van 10 pct. zonder blokkering, omdat daarvoor een ge
ringe of in het geheel geen looncompensatie nodig zou zijn. Zij zijn voor 
een jaarlijkse huurverhoging van 10 tot 15 pct. en voegen daaraan toe, 
dat hiervoor dan geen compensatie nodig zou wezen omdat de stijging 
der lasten uit de normale stijging van de welvaart zou moeten worden 
bestreden. Minister Witte antwoordt hierop: 

"De ondergetekende moge hierop antwoo11den, dat het denk
beeld van een meer geleidelijke huurverhoging stellig aantrek
kelijke kanten heeft. Hij zou het in beginsel dan ook zeker niet 
willen afwijzen." 

En ve11der: 

"Wat de compensatie betreft, merkt hij nog op, dat deze al
thans in principe ook gevonden :wu kunnen wo11den in een alge
mene inkomstenverhoging als gevolg van de stijging van de wel
vaart en de daaraan gepaard gaande verhoging van het nationale 
inkomen." 

Met de ervaring die het werkende volk bezit inzake de verdeling van 
het toegenomen nationale inkomen en de z.g. stijgende welvaart is het 
zaak om ook op dit punt uiterst waakzaam te zijn. Dit temeer als de 
K.V.P.-opvatting om huurverhoging niet meer bij de wet, doch bij Al
gemene Maatregel van Bestuur vast te stellen ingang :wu vinden. 

In het Voorlopig Verslag was door de K.V.P. als een doekje voor het 
rbloeden gesteld, dat dan natuurlijk ook zekere normen ter waaLhorging 
van de compensatie voor bepaalde groepen dienden te wo!'den vastge
steld. De minister antwoordde hierop echter dat dit: 

"slechts in algemene termen zal kunnen geschieden. Een ruime 
delegatie aan de Kroon lijkt hier onmisbaar." 

Met andere woorden, wwel wat het tempo als de hoogte van nieuwe 
huurverhogingen betreft, als ook de vraag of en in welke mate hiervoor 
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~mpensatie zal worden gegeven, willen de K.V.P. en de K.V.P.-minis
ter aan de beoordeling van het parl(!ment onttrekken. 

Wat dit betekent, wordt duidelijk, als men weet, dat de regering, 
tegen de algemene opvatting in, bij een huurverhoging van 25 pct, 
slechts 2 pct. looncompensatie wenste toe te staan. Zou deze huurver .. 
hoging en bepaling der hoogte van de compensatie reeds thans bij Alge
inene Maatregel van Bestuur hebben plaats gevonden, dan had de 
regering dit, buiten het parlement om, zo V·erol'dineert. 

Nu is, onder de druk van de publieke opinie, over de hoogte van de 
looncompensatie nader overleg gepleegd in de Stichting van de Arbeid 
tussen de erkende vakbonden en de ondernemers-organisaties. Omdat 
men daar niet tot ovel'eenstemming kon komen, hebben beide hun op
vatting aan de regering voorgelegd en deze heeft nu een besluit ten 
aanzien van de hoogte der looncompensatie genomen. 

Dit besluit luidt, dat in de eerste gemeenteklasse minimaal f 3.10, 
in de tweede en derde gemeenteklasse minimaal f 2.60 en in de viel'de 
en vij:llde gemeenteklasse minimaal f 2.10 loonsverhoging per week 
äls compensatie zal moeten wol'den gegeven. Het maximum der com
pensatie (op basis van 2 pct. van het loon) is op f 4.- per week voor 
alle gemeenteklassen vastgesteLd. Deze regeling, die minder geeft dan 
de werknemersorganisaties wilden geven, komt er volgens een door 
de Minister van SoCiale Zaken in het mondeling overleg met de ka
mercommissie gedane mededeling op neer, dat "de loonsverhoging voot 
àrbeiders boven de 23 jaar ten gevolge van de vastgestelde mininia 
ongeveer 3%" zal bedragen. Verder zal de kinderbijslag voor het eerst~, 
tweede en derde kind met 2 cent per dag wo11den verhoogd, terwijl 
voor de overige kinderen een verhoging van 3 cent per dag zal worden 
gegeven, wat eveneens een verhoging van 3 pct. betekent. De uitke
ringen van ongevallen- en invaHditeitswet, enz. zullen eveneens met 
3 pct. worden verhoogd, terwijl het vraagstuk van de verhoging van d~ 
uitkering aan gepensioneerden en zij die uitkering genieten krachtens 
de Algemene Ouderdomswet nog wordt bekeken. Uitgesloten van dè 
looncompensatie zijn, de werkende gehuwde vrouwen - geen kost
winster zijnde- en de werknemers die jonger dan 23 jaar zijn, voot 
zover zij ongehuwd en geen kostwinner zijn. Ten slotte is er geen op
lossing gevonden voor de compensatie aan de z.g. vergeten groepen. 

Van de zijde van de Communistische Tweede Kamerfractie werd 
door Paul de Groot reeds bij het debat over de bestedingsbeperking 
gesteld, dat als de meerderheid van de Kamer de regering wil volgen 
op de weg om de huren met 25 pct. te verhogen een hogere compensa
tie dan 2 pct. loonsverhoging absoluut noodzakelijk was. 

De werkers zullen er door hun eenheid van actie zorg voor moeten 
dragen, dat allen, die het nodig hebben, voor de last van de nieuwe 
huurverhoging een volledige compensatie zullen ontvangen. 

HENK GORTZAK. 
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Vraagstukken van de 

Nederlandse Tuinbouw , 
~ J 

V oor we de verschillende problemen waarvoor de tuinbouw zich op 
dit ogenblik gesteld ziet nader belichten, is het zeker nuttig aller

,eerst te weten, wat in het algemeen onder tuinbouw wordt verstaan 
en welke betekenis de Nederlandse tuinbouw in ons economisch bestel 
heeft. 

Zo kan zij worden onderverdeeld in de volgende takken: groenten, 
fruit, bloembollen, bloemkwekerijgewassen, boomkwekerijgewassen, 
en tuinbouwzaden, terwijl ook de teelt van kruiden en tabak tot de 
tuinbouw wordt gerekend. 

V erschiliende van deze takken worden in één centrum beoefend en 
vaak zelfs op één bedrijf. 

Op één bedrijf worden b.v. vaak groenten, bloembollen en tuinbouw
zaden geteeld, of fruit: groenten en bloembollen enz. 

Een tak van de tuinbouw is dus niet aan een bepaalde stre~k gebon
den. Bijvoorbeeld, hoewel in het Westland veel fijne kasgroenten wor
den geteeld, vindt men hier toch ook bloembollen, terwijl in de bollen
streek, tussen Leiden en Haarlem, ook veel groenten en bloemen wor
den gekweekt, zo goed als men in West-Friesland grove groenten, 
bloembollen, fruit, tuinbouwzaden en ook wel bloemen aantreft. 

De totale oppervlakte cultuurgrond in Nederland is ± 2.400.000 ha.; 
hiervan wordt 130.000 ha., d.i. ongeveer 51h procent met tuinbouwge
wassen beteeld. 

Hoewel de met tuinbouw-producten beteelde oppervlakte dus niet 
zo heel groot is, blijkt toch, uit de cijfers van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek, dat de totale productie van deze tuinbouw voor onze 
economie van belang is. 

Zo was b.v. in 1955 de waarde v:an de uitgevoerde tuinbouwproduc
ten 624 miljoen gulden, dat was ongeveer 16 procent van de totale ex
portwaarde van het ressort van het ministerie van landbouw. 

Doch ofschoon de tuinbouw van betekenis is voor het verkrijgen 
van deviezen, is ze niet minder van belang voor onze dagelijkse voed
selvoorziening. Hiervoor is ze zelfs onmisbaar. 

Ongetwijfeld zou bij een grotere welvaart het gebruik van groenten, 
fruit en bloemen zeker niet onbelangrijk toenemen. Bovendien neemt 
de bevolking van ons land jaarlijks toe en bretden de steden en indu
strie-centra zich steeds meer uit. Zo is b.v. het vorige jaar door de 
Provinciale Staten van Noord-Holland het streekplan IJmond-Noord 
aangenomen, gebaseerd op een verwachte uitbreiding van de Hoog
ovens, waarin rondom Beverwijk een wooncentrum is geprojecteerd, 
dat 250.000 inwoners zal kunnen opnemen. 

Het is duidelijk, dat ook hierdoor de behoefte aan groenten en fruit 
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groter wovdt en dat het voortbestaan van onze huidige tuinbouwge
bieden voor ons volk van groot belang is. 

Toch is de beloning die de tuinder gemiddeLd voor zijn prestaties 
ontvangt, zeer zeker niet in overeenstemming met de waarde die zijn 
product voor de samenleving heeft en met uitzondering van de bezit
ters van bloembollen-bedrijven en van enkele grote kasbedrijven in het 
Westland, moet hij zijn gehele leven hard werken voor een eenvoudig 
en vaak heel sober bestaan. En als er zich in de wereLd economische 
strubbelingen voovdoen, is het de tuinbouw die hiervan direct de na
delige gevolgen ondervindt. De exportmogelijkheden verminderen, de 
producten brengen steeds minder op en worden zelfs onverkoopbaar, 
de kleinste en financieel zwaksten kunnen zich als tuinder niet meer 
handhaven, zij worden gedwongen hun bedrijf te verlaten. Zelfs jaren 
van een overvloedige oogst kenmerken zich vaak door lage tot cata
strofale prijzen, als gevolg van een tijdelijk te groot aanbod. 

Men kan dan ook zeggen, dat de Nederlandse tuinder vaak Leeft bij 
de gratie van misoogsten elders in Europa. 

De organisatie der tuinders. 

Dit heeft er ongetwijfeLd toe bijgedragen, dat vooral in de crisis van 
de "dertiger jaren" de tuinders zich organiseerden in hun stands

organisaties en wel in de christelijke C.B.T.B., de katholieke L.T.B. of 
inde Neutrale Nederlandse Tuindersbond, waarvan vooral de laatste in 
de crisisjaren een tamelijk strijdbaar karakter toonde en zich vaak ver
zette tegen executie van bedrijven en door demons~raties kracht bij
zette aan haar eisen tot steun en prijsregelende maatregelen. Tot grote, 
massale demonstraties is het echter nimmer gE;komen. Eén van de oor
zaken hiervan ligt ongetwijfeld in de sterke verdeeldheid als gevolg 
van de georganiseerdheid naar geestelijke overtuiging. Hierdoor was 
van een regelmatig contact geen sprake en werd maar zelden gezamen
lijk gehandeld. 

Een ander zwak element in de strijd van de tuinders was de weinige 
verbondenheid die er bestaat met de landarbeiders en hun organisa
ties. Hoewel ze dagelijks samen naar het land trekken, de tuinders en 
de arbeiders, gezamenlijk dagelijks de problemen en de groeiende 
moeilijkheden bespreken en er hierdoor begrip voor elkaars wel en 
wee bestaat, is er onvoldoende besef, dat de wederzijdse moeilijkhe,. 
den door dezelfde omstandigheden veroorzaakt worden en slechts door 
gezamenlijk optreden kunnen worden bestreden. 

Het gevolg hiervan is geweest, dat de ondergang van vele tuinders 
in de crisisjaren niet kon worden voorkomen en dat er van enige hulp 
als b.v. beschermende prijzen nauwelijks sprake is geweest. 

In de oorlog 1940-1945 werden de organisaties van de boeren en tuin
ders en de landarbeidersorganisaties op last van de fascistische heer
sers uit die jaren overkoepeld door de zo beruchte "landstand". In dit 
orgaan, zo gaf men voor, dienden alle agrarische problemen besproken 
en geregeld te worden. 

In werkelijkheid was het een orgaan, dat de politiek van de bezet
ters uitvoerde en de wil van de toenmalige machthebbers trachtte 

257 



door te voeren. Dat was toch heel iets anders dan het samenwerken 
van landarbeiders en boeren in de strijd voor betere levensvoorwaar
den, een samenwerking die door de arbeiders en de boeren zelf tot 
stand zal moeten worden gebracht. En deze strijd zal gaan tegen de 
voor hun levensbelangen schadelijke politiek van de aan de macht 
zijnde krachten. 

Het is zeker dan ook niet met het doel de werkelijke belangen vali 
de boeren en landarbeiders te dienen, dat we, na de laatste were1d.
oorlog, als gevolg van de wet op de publiehechtelijke bedrijfsorgani
saties, werden verrijkt met het "Landbouwschap" als overkoepelings
argaan van de boeren- en landarbeidersorganisaties. 

Ook hier weer een van boven af, en ditmaal op initiatief van Rom
me, aan het bedrijfsleven opgelegd orgaan, waarvan de besturen op 
weinig democratische wijze worden aangewezen en waarin de lagere 
districtsorganen, die nog het dichtst bij de werkers staan, slechts ad
viserend zijn. 

In dit "Landbouwschap" onderscheidt men dan het hoo~dbedrijfs
schap voor tuinbouwproducten en hierondèr ressorteren weer de be
drijfsschappen voor groenten en fruit, voor sierteeltproducten en voor 
tuinbouwzaden. In deze organen zijn b.v. de handel en de verwerken· 
de industrie even ste,rk vertegenwoordigd als de kwekers. 

Deze wijze van organisatie van het bedrijfsleven heeft ten doel de 
strijdbaarheid van de werkelijke belangenorganen van de tuinders, de 
standsorganisaties, te verlammen. 

Zo b.v. bij de uitgifte van teeltrecht aan de conservenindustrie. 
De teelt van groente is n.l. aan teeltrecht gebonden. Wil de conser

venindustrie groente voor haar doeleinden verkrijgen, dan moet ze 
deze kopen op de veiling'en en helpt ze dus als concurrent op de markt 

. mee om de prijzen tot een lonend peil te brengen. Ze heeft echter meer 
belang bij lage prijzen, liefst "doordraaiprijzen". Daarom eiste ze voor 
haar behoefte extra teeltvergunning in onbeperkte mate, naast het 
reeds bestaande areaal van teeltvergunningen. Het is duidelijk, dat dit 
veel schade veroorzaakte aan de tuinders. Dezen misten niet alleen de 
conservenindustrie als afnemer op de markt, maar ze was er allerminst 
zeker van, dat er bovendien geen groente van de conservenindustrie 
op de markt zou komen. · 

Op de afdelingsvergaderingen van de standorganisatieis kwam het 
tot heftige protesten hiertegen. Deze verontwaardiging kwam ook tot 
uitdrukking in de kringvergaderingen en daarna in de landelijke bij
eenkomsten. De vertegenwoordigers van de standsorganisaties brach· 
ten dit over in het landbouwschap en ook dit verklaarde zich tegen 
deze uitgifte. 

Maar in het productschap vooor groente en fruit zitten naast drie 
benoemden die zgn. de kwekers ve,rtegenwoordigen, ook drie vertegen· 
woordigers van het handjevol conservenfabrikanten en handelaren en 
deze dreigden in dit productschap met onderbrenging van hun teelt in 
het buitenland. Dus gingen de zgn. vertegenwoordigers van de kwe
kers, tegen de wil van alle tuinders, met de eis van de conservenindu
strie accoo11d en kwam er onbepenkt teeltrecht voor deze industrie. 
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Het is duidelijk, dat de problemen welke de tuinders op het moment 
beroeren allerminst veilig zijn bij deze P.B.O.-organen. 

Afzetmoeilijkheden en stijgende productiekosten. 

Bij de beoordeling van deze vraagstukken zullen we ons hoofdzake
lijk beperken tot de problemen van de tuinbouw in Noord-Holland. 

Daar zijn allereerst de afzetmoeilijkheden. De prijzen van de grove 
groenten b.v. zijn in het afgelopen jaar maar matig geweest en vooral 
de bewaarkool was laag in prijs en zeker ver beneden de kostprijs. Ook 
aa11dappelen, consumptie- zowel als pootaardappelen, gaven slechte 
uitkomsten. 

Fruit vertoonde in het algemeen ook een dalende tendenz. En in het 
begin van dit jaar was er ook allerminst reden tot optimisme bij de 
tuinders in het Westland, want ook de jonge kasgroenten deden geen 
hoge prijzen. Ja, zelfs in de bollenwereld heerst ongerusthe1d t.a.v. het 
komende seizoen, daar er op de bollenbeurs in Haarlem al weken een 
zeer lusteloze stemming heerste. 

Daarnaast worden de productiekosten steeds hoger. De prijzen van 
materialen, gereedschappen, kunstmest en bestrijdingsmiddelen stijgen 
regelmatig. Ook zijn de hoge premies voor de Algemene Ouderdoms
wet een verzwaring van lasten, vooral voor de middelmatige bedrijf
jes, en allerwege is men ontstemd over deze aderlating. De tuinbouw 
kan deze kosten n.l. nergens op verhalen en steeds luider klinkt dan 
ook de vraag der grove groente-kwekers om beschermde prijzen, om 
garantieprijzen dus. 

De enige bescherming die de tuinbouw thans heeft, is de zgn. mini
mumprijsregeling. Volgens deze regeling wordt voor de doorgedraaide 
producten nog een vergoeding uitbetaald, die echter ver beneden de 
kostprijs ligt. De vergoeding geschiedt uit het "minimumprijzenfonds", 
een fonds dat is gesticht door het inhouden van een bepaald percen
tage van de opbrengst van de geveiLde producten en dus door de tuin
ders zelf wordt bijeengebracht. Voor elke soort groente is een apart 
fonds gevormd. Dat dit een zeer onvoldoende bescherming is, blijkt ten 
eerste hieruit, dat de vergoedingsprijs voor doorgedraaide producten 
ver beneden de kostprijs ligt. Daarnaast uit het feit, dat het fonds, on
danks deze te lage vergoeding, slechts in staat is deze te garanderen 
gedurende hoogstens één ongunstig seizoen. De moeilijkheden met de 
witte kool in dit seizoen brengen reeds de bodem van de minimum
prijzenpot in zicht. 

Suppletie van de regering in deze fondsen en hogere vergoedings
prijzen zijn dan ook redelijke eisen, die reeds jaren door het bedrijfs
leven worden gesteld. 

De gevolgen van deze ontwikkeling zijn niet uitgebleven. Reeds zijn 
vele tuinders met de landarbeiders naar de industrie vertrokken. 
's Morgens vroeg komen de bussen door de dorpen om de mensen op 
te halen en 's avonds laat worden ze weer thuis gebracht. Talrijken heb
ben al besloten niet meer naar hun stukje land terug te keren; zij zijn 
industrie-arbeider geworden. 

Hoewel het alleszins begrijpelijk is, dat als een tuinder niet meer 
in zijn onderhoud kan voorzien, hij naar andere bronnen van inkoms-
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ten zoekt - en de stap naar de industrie is op het moment gemakkelijk 
genoeg - is dit toch maar een tijdelijke oplossing van de moeilijkhe
den. 

De voortdurend slechter wordende toestand in de tuinbouw is niet 
zo maar een toevalligheid, b.v. doordat het deze winter niet vroor, of 
doo11dat er in 1956 zulke goede oogsten werden binnengehaald, neen, 
de oorzaak moet gezocht worden in d~ economische wetten van de ka
pitahstische wereLd. Berichten uit Canada, Amerika en andere gebie
den getuigen er van, dat ook daar deze verschijnselen zich voor doen. 
In Amerika wordt het land eveneens door de boeren verlaten, terwijl 
er in de industrie reeds een toenemende werkloosheid heerst. 

Het is duidelijk, dat ook in ons land de industrie met arbeiders vol
geboekt zal .geraken, enerzijds doordat zich steeds meer mensen van het 
platteland aanbieden en anderzijds doordat de productiemogelijkhe
den zullen verminderen. Dan zullen weer arbeide·rs wo!'den ontslagen 
en allereerst zullen het ongetwijfeld de mensen van buiten, zij die met 
bussen worden gehaald, zijn. 

En wat dan? Proberen voor wat minder elders aan de slag te komen? 
Loondrukker worden? Het is een alternatief waarbij men natuurlijk 
niet heeft stilgestaan toen men zijn bedrijfje verliet, doch dat er toch 
zeker is. Tevens wordt daarmee aangetoond, hoe nauw de belangen 
van de kleine boeren en tuinders met die der arbeiders zijn verbonden. 

Is er dan voor de tuinbouw geen toekomst? Is het nu eenmaal het 
lot van de tuinder steeds maar weer met ondergang bedreigd te wor
den, zoals het in het verleden was en ook nu weer schijnt te worden? 

Welnu, wij menen, dat dit niet noodzakelijk zo behoeft te zijn. In 
een socialistist!he samenleving zal de tuinbouw, als belangrijk deel van 
de samenleving, zeker een welvarende toekomst hebben. 

Maar ook in ons lan~ van d é z e tijd, is het mogelijk, dat aan onze 
tuinbouw meer bestaanszekerheid wordt gegeven. 

Doch dan zal het regeringsbeleid t.a.v. deze tuinbouw geheel anders 
dienen te zijn. 

Ter staving hiervan willen we de ontwikkeling der problemen nog 
verder volgen. 

Ruilverkaveling. 

Bij de slechte bedrijfsuitkomsten speelt de post arbeidsloon natuur
lijk een grote rol, en men wacht zo lang mogelijk met het aannemen 

van hulp bij oogsten en andere werkzaamheden. Dit gaat zeker ten 
koste van een goede a:fldoening van de werkzaamheden, maar waar 
niet is, verliest zelfs de keizer zijn recht. 

Waar bovendien de lonen in land- en tuinbouw reeds lager liggen 
dan in de industrie en ook de arbeidsvoorwaarden in de industrie guns
tiger worden gezien dan in de agrarische sector, gaan veel arbeiders 
van het land naar de industrie en wordt de arbeidsbezetting op het 
land een probleem. 

In de tuinbouw probeert men dit te ondervangen door meerdere me
chanisatie toe te passen en dit zou ongetwijfeld wel enige mogelijk
heden bieden tot verlaging van de kosten, ware het niet, dat de slechte 
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verkaveling in de tuinbouwgebieden een goede mechanische bewerking 
-vaak onmogelijk maakt. 

Vooral ook daarom is het ruilverkavelingsprobleem in de tuinbouw 
zo urgent. Deze ruilverkavelingen toch zouden de verschillende per
celen rechthoekig maken en verspre1de percelen die bij één bedrijf be
horen, zouden bij elkaar tot één perceel worden gemaakt. Bovendien 
zouden de zgn. "vaarpolders" kunnen veranderen in "rijpolders", waar
door elk bedrijf met een weg zou zijn verbonden en dus over directe 
vervoersmogelijkheden zou beschikken. 

Hierdoor zou een grotere mechanisatie mogelijk zijn en allerlei kos
ten-besparende mogelijkheden zouden zich voordoen. 

Natuurlijk rijzen hierbij vele vragen, waarvan de oplossing bepa
lend is voor het al of niet aanvaardbaar zijn van een ruilverkaveling 

· voor de betreffende tuinders. 
Zo is er het kostenvraagstuk. De regering heeft tot op heden de kos

ten van de verschillende reeds uitgevoerde verkavelingen met 70 à 80 
procent gesubsidieerd, terwijl de rest in 30 jaar door de landgebruiker 
in het verkavelde gebied moet worden terugbetaald. Dit betekent, dat 
jaarlijks ongeveer 5 procent van de schuld aan rente en aflossing moet 
worden voldaan. Bij redelijke bedrijfsuitkomsten is dit niet te bezwa
rend, vooral daar er door verkaveling sprake is van enige landaan
winst. 

Anders ligt het met de kosten die ontstaan door verplaatsing van 
bedrijfsgebouwen en woonhuizen naar de nieuwe bedrijven. V oor een 
economische bedrijfsvoering is dit noodzakelijk. Voor de landbouwge
bieden is dit door de regering mogelijk gemaakt door ook hierin te sub
sidieren en de rest met een 30 jaar lopend crediet te financieren. 

Deze regeling geldt echter slechts voor bedrijven boven tien ha. Dat 
wil zeggen, dat de tuindersgebieden van deze regeling verstoken blij
ven, daar tuinbouwbedrijven van tien ha. nauwelijks voorkomen. 
Voorshands zijn deze verkavelingsplannen daarom zeker niet populair 
bij de tuinders en worden zij onaanvaardbaar geacht. 

Regering verleent geen hulp. 

De oplossing van dit vraagstuk hangt dus af van het regeringsbe
leid ten aanzien van de tuinbouw. Opvallend is echter de geringe 

bereidheid om maatregelen te nemen die haar over moeilijkheden zou
den kunnen heen helpen. 

Reeds is genoemd, dat de regering nog nimmer tegemoet kwam aan 
het verlangen der grove groente-kwekers naar garantieprijsregeling 
voor haar basisproducten, zoals die voor een aantal landbouwproduc
ten bestaat. 

De minister van landbouw heeft zich hier steeds van afgemaakt met 
te zeggen, dat de tuinbouw in dit verlangen niet eensgezind is. Hij 
doelt hierbij op de Westlandse fijne groente-kwekers, die minder ver
langen naar een vaste prijzenregeling, omdat zij het vaak van primeurs 
moeten hebben. 

Het argument is al daarom niet steekhoudend, omdat zoals uit het 
vorenstaande blijkt, het karakter van grove en fijne' tuinbouw verschil
lend is en er dus onderscheid dient te worden gemaakt. 
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Verder is er nog weinig gedaan om belangrijke exportmogelijkheden 
te openen. Vers. ligt nog in het geheugen de weigering van de minister 
export van kool naar Oost~Duitsland toe te staan. 

Een regelmatige handel met geheel Oost-Europa zou ook voor onze 
land- en tuinbouw van veel belang zijn. Doch als er naar deze landen 
geexporteerd wordt, dan is het slechts om overschotten te lozen. 

Zo lezen we in het nummer van 4 mei 1956 van "Economische Voor-
lichting": 

"De handel met de Sowjet-Unie beleefde ten gevolge van grote 
boterleveranties en in mindere mate van haring en kaas in 1953 
en 1954 een ongekende bloei. In verband met de schaarste op de 
Europese markt was de n o o d z aak voor ons land om in 1955 
boter naar Rusland en de satellietstaten te leveren niet aanwe
zig". 

Dus pas als we er elders geen weg mee weten, komt de vraag aan de 
orde om met deze staten handel te drijven en zelfs dan wordt handel 
met Oost-Europa soms nog afgewezen. 

De uitgifte van teeltvergunningen aan de conservenindustrie, een 
zeer nadelige maatregel voor de grove groente-tuinders, werd door de 
minister van landbouw bekrachtigd. 

Toen in 1955 de zaadtèlers door een totale misoogst werden getroffen, 
werd zo lang met steunmaatregelen getraineerd, dat velen reeds ten 
onder waren gegaan, en anderen reeds weer voor een nieuwe oogst 
stonden, zodat in feite van enige steun niets is terecht gekomen. 

Een steeds weer herhaalde vraag voor de gehele georganiseerde tuin
bouw om de inkomstenbelasting te berekenen over vijf jaar, werd af
gewezen. De tuinders vragen hierom, omdat de wisselvallige uitkoms
ten van de tuinbouw en de daardoor variabele inkomstenbelasting eni
ge reservering practisch onmogelijk maken, terwijl bovendien de ge
micideld verschuldigde belasting hoger is dan bij _een geregeld inkomen. 
Als men n.l. het eerste jaar f 1000.- verdient en het tweede jaar 
f 9000.-, dan betaalt men veel meer inkomstenbelasting dan wanneer 
men elk jaar .f 5000.- inkomen heeft. 

Als hij spreekt over de problemen. van de tuinbouw, laat minister 
Mansholt ons één ding duidelijk weten, n.l. dat er, volgens Zijne Ex
cellentie in de tuinbouw te kleine bedrijven zijn, "economisch onver
antwooDde bedrijven" en dat deze "gesaneerd" dienen te worden, d.w.z. 
zullen moeten verdwijnen. 

Nu is dit geén nieuw geluid. Minister Colijn constateerde dit reeds 
in zijn tijd. En ook toen was de oplossing "saneren". Nu zullen er, voor

. al na verkaveling, als de gelegenheid tot mechanisatie groter is, te 
kleine bedrijven zijn, en deze zullen "gesaneeT>d" dat wil zeggen, "ge
zond" gemaakt dienen te worden - dit in tegenstelling tot wat Colijn 
en Mansholt onder saneren verstaan. 

Niet het automatische ve11dwijnen, doordat er geen kans is zich lan
ger staande te houden, is saneren. Dat is sterven. 

Slechts het scheppen van een gezond klimaat en daadwerkelijke hulp 
zal sanering zijn. Ongetwijfeld is dat mogelijk. Vooral bij verkaveling 
kunnen de bedrijfjes op de juiste grootte worden gebracht. Wanneer 
aan grote bedrijven in een te verkavelen gebied de gelegenheid wordt 
gegeven naar de IJselmeer-polders te migreren, komt er zeker vol-
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doende land vrij om hier mee de te kleine bedrijven te vergroten. Ook 
het land van oude vakgenoten zonder opvolgers, die hun bedrijf w:en
aen op te heffen, zou hiertoe kunnen dienen. Daarnaast zouden lang 
lopende eredieten dienen te wo:vden verschaft om deze kleine bedrijf
jes aan de nieuwe omstandigheden aan te passen. 

Het borgstellingsfonds en het waarborgfonds doen wel al iets in de
ze richting, doch ook hier wordt pas geholpen als het bedrijf nog "get
zond" is en er wo:vdt onvoldoende rekening gehouden met de vraag 
waardoor een bedrijf "ongezond" is. 

Vaak toch is de oorzaak dat het ene bedrijf zich beter staande houdt 
dan een ander, dat het te klein is, of te ongunstig verkaveld om betere 
arbeidsmethoden en mechanisatie toe te passen. 

Slechts een juist regeringsbeleid zal dit probleem tot oplossing kun
nen brengen. 

Vergunningenstelsel in de bloembollenwereld. 

In de bloembollenwereld is ook lang niet alles rozegeur en maneschijn. 
Doordat het telen van bloembollen, tulpen, narcissen en hyacinten 

aan teeltvergunning is gebonden, heeft het bloembollenvak een mono
polistisch karakter gekregen. 

Waar deze teeltvergunningen onder de erkende bloembollenkwekers 
verhandelbaar zijn, hebben ze handelswaarde gekregen, worden dus 
verkocht en verpacht. De verkoopwaa:vde bedraagt vaak drie tot vier 
maal de waa:vde van de grond en beloopt soms f 25.000.- tot f 30.000-
peT ha., terwijl de pachtwaarde soms .f 5000.- tot .f 6000.- per ha. be
draagt. Dit betreft slechts de ·vergunning tot het telen van bloembollen. 

Onder deze omstandigheden is het voor jonge mensen schier onmo
gelijk om bollenkweker te worden, tenzij vader over voldoende ver
gunningen beschikt en deze wil afstaan. Arbeiders uit het bloembollen
vak krijgen zeker nimmer de kans zelf bloembollenkweker te worden. 

De maatregel, dat men onder bepaaLde voorwaarden een beetje 
teeltvergunningen voor.vijf jaar van het bedrijfschap in bruikleen kan 
krijgen om in de gelegenheid te komen hierna deze vergunnigen te 
kopen, is practisch van geen betekenis voor degene die, zonder geld, 
toch kweker wil worden. Deze gratis uitgegeven vergunningen komen 
dan ook vaak terecht, waar ze niet behoorden te komen. 

Wanneer het aan jonge, serieuze mensen is gelukt een bedrijfje te 
bemachtigen, moet het hun mogelijk zijn hierop bollen te kweken. Het 
bedrijfschap zou voor dit doel vergunningen in reserve dienen te heb
ben. Dit zou kunnen worden verkregen door bedrijven waarop een te 
grote ve!rgunning rust, wat in te nemen. Een onderzoek hiernaar zou 
zeker uitwijzen, dat er nogal wat teeltbewijzen in handen zitten van 
mensen, die er niet anders mee doen dan ze verpachten. Het dus zelf 
niet gebruiken, doch het voor goed geld aan anderen verhuren. Hiertoe 
dient de teeltvergunning niet. Het is een ongezonde uitwas, ten voor
dele van de grote teeltbewijsbezitters en ten nadele van de kleine be
zitters en van hen die bollenkweker willen worden. 

Trouwens, ook een eventuele uitbreiding van het totaal beschikbaaN 
areaal van teeltvergunningen is steeds een extra douceurtje voor de 
grote vergunningbez.itters. De uitbreiding is steeds een aantal procen-
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ten van het bezit aan vergunning, zodat, bij een uitbreiding van vijf pro
cent, de bezitter van bv. 4000 roe er 200 roe bij krijgt en de bezitter 
van 100 roe slechts 5 roe ziet toegevoegd aan zijn vergunning. Van een 
uitbreiding komt dan ook het leeuwendeel in handen van diegenen die 
toch al veel bezaten. 

Bij al de maatregelen die door het bedrijfschap- voor sierteeltproduc
ten worden genomen, blijkt steeds weer dat de voordelen aan de gro
ten onder de vakgenoten komen en dat de kleinen er weinig belang bij 
hebben, er vaak zelfs door gedupeerd worden. 

Noodzakelijke maatregelen. 

Beoordelen we derhalve het regeringsbeleid t.a.v. de tuinbouw, dan 
is de conclusie dat doo·r de huidige regering niets wordt gedaan wat 

de tuinbouw enige garantie zou kunnen geven moeilijke tijden te door
staan. 

De maat r e gel en, die de tuinbouw ongetwijfeld deze garantie 
zouden geven, kunnen zijn: 

Het scheppen van meer exportmogelijkheden, inplaats van het zich 
overgeven, om politieke redenen, aan de Euromarktexperimenten. Zo 
breed mogelijke handelsbetrekkingen met alle landen in de wereld. 

Prijsregelingen en garantieprijzen op kostprijsbasis voor een aantal 
basisproducten van de tuinbouw. 

Bevordering van het algemene welvaartspeil van de arbeiders. Ook 
toeslagen op de prijzen van groenten en fruit zouden de binnenlandse 
consumptie zeker verhogen. 

Verhoging van de bedragen beschikbaar voor uitvoering van ruil
verkavelingen en het voor de tuinbouw mogelijk maken, bij verkave
ling, bedrijfsgebouwen en woonhuizen te verplaatsen naar het nieuwe 
bedrijf, door subsidiëringen en het beschikbaar stellen van langlopende 
credieten. 

Sanering van te kleine bedrijven door bv. verkaveling, vergroting 
van deze bedrijven, en het beschikbaar stellen van eredieten ter aan
passing in de nieuwe toestand. 

Ten behoeve van deze sanering, preferentie in de IJselmeerpolders. 
Berekening van inkomstenbelasting over vijf jaar. 
Uitgifte van teeltvergunning aan kleine en jonge bloembollenkwe

kers door intrekking van teeltvergunningen, waarmee slechts gespe
culeerd wordt en· die niet door een redelijk bedrijf worden gedekt. 

Dit zijn enkele maatregelen, waarvan de verwezenlijking zeker mo
gelijk is, en waardoor de tuinbouw een betere basis voor levensvat
baarheid zou bezitten; 

Deze maatregelen leven bij het overgrote deel der tuinders en op elke 
afdelingsvergadering van de standorganisatie komen genoemde vraag
stukken en de oplossing hiervan in discussies naar voreri. 

De vraag of en in hoeverre de regering bereid zal zijn aan deze eisen 
tegemoet te komen, hangt geheel af van de kracht waarmee de tuin
bouw ze verdedigt. 

Alleen zo kan deze regering gedwongen worden aan de verlangens 
der tuinders tegemoet te komen. 

G. DE VRIES. 
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Bestedingsbeperking en 
gemeentepolitiek 

In de regeringsnota inzake de bestedingsbeperking, die in de Tweede 
Kamer met alleen de stemmen van de Communisten tegen is aan

vaard, wordt van de gemeenten verlangd, dat ook zij zullen bezuinigen. 
Met betrekking tot de begrotingen v:an 1957 wordt geeist, dat 75 mil
joen gulden aan kapitaalsuitgaven en 25 miljoen gu1den aan gewone 
uitgaven minder zal wol\den besteed. Dit op een totaal aan uitgaven 
dat voor 1957 op 2000 miljoen gulden wol'dt berekend. 

Toch wordt met deze cijfel's de toestand van de gemeentefinanciën 
en de invloed van de bezuiniging daarop rooskleuriger voorgesteld dan 
ze in werkelijkheid is. 

Reeds in 1957 traden er grote moeilijkheden op bij het financieren 
van investeringen voor gemeentelijke doeleinden. De verhoging van 
het streefgetal voor te bouwen woningen van 65.000 tot 75.000 bracht 
ook een verhoging mee van het daartoe dienende te investeren kapi
taal. In 1955 waren de investeringen 860 miljoen gulden; in 1956 wer
den zij 1120 miljoen gulden. Een stijging dus met 260 miljoen gulden. 
Dit cijfer van 260 miljoen gulden kan gesplitst worden in 160 miljoen 
voor de directe woningbouw en 100 miljoen voor de bijkomende wer
ken, zoals het bouwrijp maken van gronden en bestl'ating. 

Scholenbouw en andere met stadsuitbreiding samenhangende voor
zieningen eisten een kapitaalvoorziening die voor 1956 170 miljoen 
gulden hoger lag dan voor 1955. 

De gemeenten moesten zelf maar zien, hoe ze aan dit geld kwamen. 
De vraag naar leningen breidde zich daardoor aanzienlijk uit. De ka
pitaalbezitters hebben niet geaarze1d om van deze gelegenheid gebruik 
te maken om de rentevoet op te drijven. 

De gemeenten zijn echter aan banden gelegd door. het zogenaamde 
rentegamma, dat de hoogste rente aangeeft waartegen het gemeente
bestuur leningen mag afsluiten en het werd voor hen vrijwel onmo-· 
gelijk tegen de gevraagde rente leningen op _lange termijn te verkrij
gen. 

De werkzaamheid van de gemeenten op het terrein van de woning
bouw dreigde als gevolg hiervan onmogelijk te worden. In de tweede 
helft van 1956 is daarom het rentegamma voor kort lopende eredieten 
opgeheven. Dit gaf wel enige lucht, maar omdat dit geld op korte ter
mijn terug betaald moest worden, kon dit toch geen oplossing bieden. 
De regering zag zich genoodzaakt met de levensverzekeringsmaat
schappijen en met de rijksfondsen in overleg te treden. Het resultaat 
van dit overleg was, dat voor de jaren 1957 en 1958 een bedrag van 
650 miljoen gulden ter beschikking van de woningbouw zal komen. 
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De in 1956 opgenomen eredieten op korte termijn zullen echter uit dit 
bedrag moeten worden afgelost. 

Het gevolg van dit alles is, dat er voor de financiering van de 35.000 
woningwetwoningen die in 1957 gebouwd zullen moeten worden, nog 
550 miljoen gulden te kort komt. Hoe dit vraagstuk opgelost moet wor
den is nog niet bekend. Minister Witte verklaarde bij de behandeling 
van zijn begroting-1957 in de Eerste Kamer, dat hij niet kon aangeven, 
op welke wijze hierin kon worden voorzien. Voorlopig moest de finan
ciering maar weer geschieden uit kort lopende eredie ten. V oor de rest 
moest hij maar vertrouwen op de vindingrijkheid van de gemeente
besturen! 

Vastgesteld kan dus worden, dat er in de loop van 1957 voor de ge
meentebesturen nog grotere financiële moeilijkheden bij de financie
ring van de woningbouw zull~n optreden dan in 1956. 

Ten aanzien van de uitvoering van wer;ken die buiten de woning
bouw vallen, is de zaak nog moeilijker. Volgens de Bestedingsnota moet 
er 75 miljoen gulden bezuinigd worden, ongeveer 5 procent. De inves
teringen voor deze doeleinden zullen eveneens voorlopig uit leningen 
van korte duur dienen te worden gefinancierd. Daarbij komt nog dat, 
krachtens op 14 februari j.l. door de ministers van Binnenlandse Zaken 
en Financiën aan de gemeentebesturen verzonden circulaires, voor in
vesteringen van bedragen hoger dan 100.000 gulden een verklaring van 
Gedeputeerde Staten van "geen bezwaar" nodig is. Een verklaring, die 
alleen met goedkeuring van de minister van Binnenlandse Zaken kan 
worden afgegeven. Deze minister stelt derhalve vast wat de gemeen· 
ten mogen ,investeren. Voor alles wat de minister niet strikt noodza
kelijk acht, zal die verklaring wol'den geweigerd. 

De invloed van deze regeling op de gemeentelijke bestedingen is 
veel en veel groter dan de vooropgestelde 75 miljoen bezuiniging. Hoe
ver die bezuiniging overschreden zal wol'den kan beoordeeld worden 
aan een in de Eerste Kamer gedane mededeling, dat Rotterdam reeds 
80 miljoen van zijn bestedingsplan voor 1957 heeft geschrapt. Vrijwel 
zeker kan daarom worden aangenomen, dat de directe en indirecte 
uitwerking van de bestedingsbeperking op de gemeentelijke investe
ringen het tienvoudige van het aangegeven bedrag dreigt te bereiken. 

* 

De bestedi~g~b.eperking op '~e. gewone kasmiddelen heeft officieel 
een bezmmgmg van 25 milJoen gulden ten doel. Verwacht kan 

worden, dat ook dit bedrag echter zal worden overtroffen. Ongeveer 
800 gemeenten, omvattende ongeveer drie kwart van de Nederlandse 
bevolking, hebben hun begroting-1957 sluitend moeten maken met het 
ramen van niet onbelangrijke extra uitkeringen uit het Gemeente· 
fonds. Het hiervoor benodigde bedrag moet worden geschat op ruim 
100 miljoen gulden, terwijl hiervoor op de Rijksbegroting slechts 13 
miljoen is uitgetrokken. 
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Voor de over 1957 tot stand gekomen salarisverhoging van de amb
tenaren zal in feite geen enkele compensatie aan de gemeenten wor
den gegeven. Deze 6 procent salarisverhoging wordt geschat op een 
totaal bedrag van 25 miljoen gulden, dus hetzelfde bedrag dat moet 
worden bezuinigd. Het komt er dus op neer, dat de kosten van de 6 
procent salarisverhoging zullen moeten worden verhaald op de overige 
uitgaven. 

Om de gemeenten onder druk te zetten heeft de regering twee maat
regelen aangekondigd. 

In de bestedingsnota wordt gezegd: 

"Maatregelen zullen worden getroffen om te bereiken, dat de 
na-uitkeringen van de algemene uitkering uit het Gemeente
fonds over 1955 ad 4 procent in het algemeen bij de gemeenten 
worden gereserveerd en met name niet w:orden aangewend 
om de nodige beperkingen op de uitgaven voor 1957 achterwege 
te laten". (blz. 7) 

En verder: 

"Zij (de regering) is tot de conclusie gekomen, dat het in het be
stel van de financiële verhouding van het Rijk met de gemeen
ten en provinciën past om de beide fondsen (het Gemeentefonds 
en het Provinciale Fonds) in de meeropbrengst áls gevolg van 
de belastingverhoging te doen delen. Naar haar mening is dat 
echter niet het geval met het bedrag van 90 miljoen dat als dek
king moeten dienen in het kader van het agrarisch programma. 
De regering acht het voorts geheel in overeenstemming met het 
karakter van de in deze nota geprojecteerde maatregel, dat de 

· wel ter beschikking van het fonds komende middelen niet wor
den aangewend tot uitzetting van uitgaven, doch zoveel moge
lijk worden gereserveerd". 

Deze maatregelen betekenen dus, dat het bedrag van 4 procent van 
de uitkering van het Gemeentefonds, dat rechtens aan de gemeenten 
toekomt, ja, feitelijk reeds in 1955 ontvangen had moeten zijn, niet in 
1957 voor een of ander doel zal mogen worden gebruikt. Welke moei
lijkheden hieruit zullen voorkomen, zal duidelijk zijn. Vele gemeenten 
hebben, naast het ramen van extra uitkeringenvan het Gemeentefonds 
gerekend op een na-uitkering over 1955. De betreffende 4 procent zal 
nu gereserveerd moeten worden, dat wil zeggen, dat het feitelijke te
kort op de begroting van 1957 met een daaraan evenredig deel zal wor
den vergroot. 

Vervolgens was de verwachting dat, door de doorwerking van de 
salarisverhoging, winsttoeneming en belastingverhoging, het aan het 
Gemeentefonds toekomende deel der opbrengsten zou stijgen en dus 
de uitkering aan de gemeenten zou worden verhoogd. Ook hiervoor 
is de deur toegeslagen. Want wel zullen de aan het Gemeentefonds toe
komende bedragen toenemen, doch dan als reserve worden geblok
keerd. De gemeenten grijpen dus ook hier naast, terwijl zij anderzijds 

; 
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de prijsverhogende uitwerking van de algemene regeringsmaatrege
len in de voor 1957 geraamde uitgaven zullen moeten opvangen. 

Voor het Rijk brengt deze handelwijze het voordeel, dat het deze re
serve als een goedkope bron voor geldverstrekking op korte termijn 
kan gebruiken. Het betaalt hiervoor slechts 21/2 pct. terwijl op de vrije 
markt thans de rente 5 à 51h pct. is. 

Samenvattende kan worden vastgesteld, dat zowel ten aanzien van 
de investeringen op lange termijn, als van de besteding uit de gewone 
kasmiddelen het voornemen bij de regering bestaat om de gemeenten 
een veel zwaardere bestedingsbeperking op te leggen dan zelfs zowel 
in het S.KR.-advies als in de Bestedingsnota is berekend. Veilig kan 
worden aangenomen, dat in plaats van 100 miljoen dit een bedrag van 
800 à 900 miljoen zal gaan bedragen. 

Tegelijkertijd loopt het bedrag der oorlogsuitgaven voortdurend op. 
In 1953 waren ze 1.340 miljoen, 1954 - L590 miljoen, in 1955 - 1.720 
miljoen en in 1956- 1.870 miljoen. Indien het verschil tussen de mili· 
taire uitgaven van 1953 en 1956, zijnde 780 miljoen gulden, ter be· 
schikking van de gemeenten zou hebben gestaan, zou er op het einde 
van 1956 geen ongedekte vlottende schuld vàn 783 miljoen zijn ge
weest. 

Het zal voor de gemeentebesturen een harde, maar zegenrijke actie 
betekenen, indien zij hun krachten zo weten te mobiliseren, dat zij de 
plannen van de regei'ing op dit punt zullen weten terug te dringen. 
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L. SEEGERS. 

Geen enkele persoon en geen enkele partij kan zich het 
re.cht toeëigenen tot interpretatie van de marxistisch-leni
nistische leer. Het marxisme-leninisme is een wetenschap, 
die zich in een proces van ontwikkeling bevindt en elke 
communistische partij kan haar bijdrage aan de ontwik
keling van deze wetenschap leveren. Het grootste en het 
kleinste land hebben daarbij gelijke voorwaarden en moge
lijkheden. Het vraagstuk van de interpretatie van het mar
xisme-leninisme is een kwestie van kwaliteit en niet van 
kwantiteit. 

N. S. Chroesjtsjow. 

(Uit een gesprek met de 'hoofdredacteur van de "New-York Times", Turner 
Catledge, op 10 mei 1957.) 



GEEN KAPITALISME ZONDER 
PROLETARIAAT 

Zo oud als het kapitalisme, zo oud zijn ook de pogingen van de heer
sende kringen de arbeiders af te houden van actieve strijd voor 

de vel'dediging van hun levenspeil. 
Stelselmatig tracht men het klassebewustzijn van de arbeiders te 

vertroebelen door hen wijs te maken dat zij geen gemeenschappelijke 
belangen hebben, tegengesteld aan die van de ondernemers. Ook thans 
spoelt in ons land een bijna onoverzienbare stroom van boeken, rap~ 
porten, artikelen en redevoeringen door de kanalen van de "volks
voorlichting" om steeds weer aan te tonen, dat de klasse van bezitloze 
proletariërs is verdwenen of zo volledig en zo snel mogelijk dient te 
vevdwijnen. 

De propaganda voor "de bezitsvorming van de kleine man" is een 
van de scherpste pijlen op deze boog. 

In het artikel "Nieuwe maatschappelijke verschijnselen ter discus
sie" 1

) werden een aantal van deze opvattingen beknopt besproken. 
In een brief aan de redactie schreef pgt. H. KI. enkele critische op
merkingen over sommige passages. Dit artikel is een poging tot ver
duidelijking. *) 

Door bezitsvorming naar "volkskapitalisme". 

De voornamelijk van KVP- en KAB-zijde gevoerde propaganda voor 
bezitsvorming, "niet door staat of gemeenschap, maar door en in 

alle kringen van het volk", zoals Romme schrijft, is noch een oorspron
kelijk, noch een Nederlands geluid. In andere bewoordingen, maar met 
dezelfde wezenlijke inhoud, wordt deze propaganda ook vanuit het Va
ticaan en vanuit Amerika gevoerd. 

Als men de propagandisten mag geloven, zou zelfs de kapitalistische 
aarde een hemel kunnen worden, zowel voor de arbeiders als voor de 
ondernemers. 

De Pauselijke Encycliek "Quadragesima Anno" (1931) besteedt rui
me aandacht aan wat wordt genoemd "opheffing van de proletariërs
toestand door vermogensvorming". Deze vermogensvorming wordt be
pleit, "niet opdat de arbeiders in hun werklust zouden verslappen, 
want de mens is geboren om te arbeiden, als de vogel om te vliegen", 

*) Na het schrijven van dit artikel is de discussie over het vraagstuk van de 
bezitsvorming weer opgevlamd naar aanleiding van het optreden van prof. Rom
me in de vergaderingen van de partijraad van de KVP en de Algemene Katho
lieke Werkgeversvereniging. Over deze laatste vergadering schreef Romroe in 
de Volkskrant van 18 mei, dat "de overheersende geest was: doorzetten en 
krachtig doorzetten. Het ging tien keer meer over het "hoe" dan over het "of" ... " 
Ook in een aantal buitenlandse tijdschriften kwam het vraagstuk aan de orde en 
werden treffende gegevens en ervaringen over de resultaten van deze politiek 
gemaakt. De strels_king van het betoog wordt door de nieuwe uitspraken en ge. 
gevens echter in alle opzichten versterkt. 

t) P. en C. oct. en dec. '56 en jan. '57. 
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maar opdat de arbeiders welvarender worden en voor hun gezinnen en 
nabestaanden (althans "enigermate"!) bestaanszekerheid verwerven. 

De president van de New-Yorkse Effectenbeurs, Funston, verklaar· 
de op een vergadering van zakenlieden in Amsterdam vorig jaar: "Een 
over brede lagen van de bevolking verspreid aandelenbezit is een ster· 
ke boom, die in democratische aarde is geworteld. Zijn voedsel is het 
sterke verlangen van de mens de werktuigen waarmee hij arbe1dt in 
eigen bezit te hebben. De veel groter spreiding van effecten kan ertoe 
leiden dat de steeds grotere winsten op brede schaal onder de bevol
king worden verdeeld. De ontwikkeling van dit "volkskapitalisme" is 
een economische mijlpaal zonder weerga". 

Een enthousiast "volkskapitalist", zoals de heer Gilbert, schreef in 
zijn "Dividenden en Democratie": "Ik ben voorstander van een nieuw, 
een democratisch, een volks-kapitalisme .... waarin 70 miljoen Ame· 
rikanen het Amerikaanse bedrijfsleven als aandeelhouders bezitten en 
beheren in plaats van de huidige 7,5 miljoen .... Meer aandeelhouders 
uit de massa en door hen een democratische controle over het zaken· 
leven van het land". 

Een kapitalistische wereld dus zonder de tegenstellingen tussen be
zitters en bezitlozen, een kapitalistische wereld zonder klassestrijd, 
een kapitalistische wereld voor eeuwig en altijd ..... 

Wantrouwende arbeiders tracht men te verlokken door beloften 
over toenemende welvaart, bestaanszekerheid en een toekomst waarin 
zij een democratische controle over het bedrijfsleven zullen kunnen 
uitoefenen. 

Er zijn ook wantrouwende ondernemers. Bezitsvorming door de ar
beiders is op het eerste gezicht natuurlijk een beangstigende gedachte 
in hun kringen. Hun wordt een toekomst geschilderd met steeds gro
tere winsten, een wereld waarin "arbeiders en bedienden ..... omdat 
een deel van hun bezit erin betrokken is en daarom vrucht draagt, zich 
meer persoonlijk verplicht zullen voelen door hun inspanningen en 
zelfs hun offers tot de goede gang van zaken bij te dragen .... (en) 
zich met meer liefde aan hun dagelijkse arbeid zullen geven ondanks 
het feit, dat deze vaaR zwaar en inspannend is". 2

) 

·Bovendien gelden er voor de ondernemers ernstige waarschuwingen. 
Zo wijst de genoemde Pauselijke Encycliek erop, dat wanneer "niet 
krachtig en zonder uitstel de uitvoering van deze dingen ter hand 
wordt genomen, niemand zich behoeft in te beelden dat de openbare 
orde, de vrede en de rust in de menselijke samenleving nog met suc
ces te verdedigen zijn tegen de predikers van de revolutie". En Gilbert 
noemt het volkskapitalisme "de weg naar de redding, een slagboom 
tegen het communisme, het middel tegen het socialisme". 

Waarom zijn er bezitlozen onder het kapitalisme? 

De roerende zorg, die bankiers, ondernemesr en geestelijkheid aan 
de dag leggen voor het bezit van de arbeider doet onmiddellijk de 

vraag rijzen, waarom de arbeiders eigenlijk niet eerder bezitters van 
de productiemiddelen zijn geworden. 

') Uit een Pauselijke rede, instemmend geciteerd door Romroe in de Volks· 
krant van 1 dec. 1956. 
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Het is een vraag, die de goedgelovige KAB-propagandisten zich toch 
ook wel zullen hebben gesteld. Daarom is het zo jammer voor hen, dat 
de werken van Karl Márx op de Index staan, want nergens is een 
overtuigender en duidelijker antwoord op deze vraag gegeven. De na
ieve bezitsvormers zouden zich heel wat vergeefse moeite kunnen be
sparen, want Marx toonde aan, dat de kapitalistische productiewijze 
niet kan bestaan zonder een klasse van werkers, die geen productie
middelen bezit. 3

) 

De hoofdvoorwaarde voor het ontstaan van de kapitalistische pro
ductie, zo zette hij uiteen, bestaat daarin dat aan de ene zijde van de 
arbeidsmarkt bezitters zijn van productiebenodigdheden, die hun ei
gendommen winstgevend willen maken door aanwending van de ar
beidskracht van andere mensen, en aan de andere kant mensen, die 
geen andere middelen van bestaan hebben dan hun arbeidskracht en 
daarom gedwongen zijn zich aan de bezitters van de productiebeno
digdheden te verhuren. 

Waar aan deze hoofdvoorwaarde niet was voldaan, ontwikkelde zich 
geen kapitalistische productiewijze. 

Marx gebruikt o.m. het voorbeeld van een zekere heer Peel, die, in 
de tijd dat Amerika werd gekoloniseerd door Europese emigranten, 
de Atlantische oceaan overstak om er een kapitalistisch bedrijf te be
ginnen. Hij nam levens- en productiebenodigdheden mee ter waarde 
van 50.000 Pond Sterling en bovendien 3.000 mannen, vrouwen en kin
deren uit het Engelse proletariaat. Echter, "eenmaal aan zijn bestem
ming gekomen bleef de heer Peel (zelfs) zonder een dienstbode om 
zijn bed op te maken en water voor hem te halen uit de rivier", klaagt 
een burgerlijk econoom. De heer Peel had namelijk over het hoofd ge
zien, dat de Engelse proletariërs in het Amerika van die tijd, met zijn 
bijna onbegrensde ontginningsmogelijkheden, ook andere bestaansmo
gelijkheden hadden dan zich aan een kapitalist te verhuren. 

De ontwikkeling van het kapitalisme in Amerika was pas goed mo
gelijk, toen de eindeloze oerwouden en prairies in handen waren geko
men van particuliere bezitters, toen "de grote veiligheidsklep tegen 
het ontstaan van een permanente klasse van proletariërs practisch op
gehouden had te functioneren". 4 ) 

De ontwikkeling van het kapitalisme werd overal voorafgegaan door, 
een proces van verarming en onteigening van kleine boeren en hand
werkers, die de massa van de "vrije arbeiders" vormden. Dit proces, 
door Marx de oorspronkelijke accumulatie genóemd, vertoont een 
schouwspel van brutale ontrechting, geweld en onbeschrijflijke ellen
de. Arbeidende mensen werden losgemaakt van de productiemidde
len, werden "vrij" gemaakt voor de kapitalistische uitbuiting. Het re
sultaat van de oorspronkelijke accumulatie was, dat aan de ene kant 
een klasse van bezitlozen ontstond, het proletariaat, aan de andere 

3) o.a. in "Het Kapitaal", Eerste Boek, de hoofdstukken 23 t/m 25. 
') F. Engels "De' toestand van de arbeidersklasse in Engeland" blz. 13. 

In het Aanhangsel en het Voorwoord van de Amerikaanse uitgave van dit werk 
bespreekt Engels de voornaamste trekken van de overgang naar de kapitalisti~ 
sche productie in Amerika. Er wordt een prachtige samenvatting gegeven van 

· de marxistische opvattingen over het ontstaan en de ontwikkeling van de arbei
dersklasse en de arbeidersbeweging in het algemeen. 

271 



kant een klasse van bezitters van de productiebenodigdheden, de bour
geoisie. 

De onomstotelijke conclusie van Marx is dan ook: "Kapitalistische 
productie- en accumulatie-wijze, dus ook kapitalistisch privaatbezit, 
kunnen niet bestaan zonder de onteigening van de arbeider". 

Waarom blijven de arbeiders bezitlozen? 

A ls de kapitalistische productie eenmaal op gang is gekomen, gaan 
de enorme, moderne ondernemingen een steeds groter deel van de 

afzetmarkten en de grondstoffenvoorziening beheersen. De grote ban
ken en trusts, die ook het staatsapparaat aan hun doeleinden onder
geschikt maken, beheersen op den duur de gehele kapitalistische eco
nomie. Daardoor versnelt zich nog het proces van verarming en ont
eigening van de kleine zelfstandigen. De kleine ondernemingen, gaan in 
de ongelijke concurrent~estrijd ten onder of worden volkomen afhan-
kelijk van de grote monopolies. . 

De steeds kleiner wordende groep van grote bezitters kan zijn macht 
en rijkdom niet anders handhaven en vergroten dan door arbeidèrs en 
bedienden als ondergeschikten voor zich te laten werken en zich een 
deel toe te eigenen van wat door de werkende massa tot stand wordt 
gebracht. 

Het leger van de bezitlozen neemt gestadig toe. Onder kapitalisti
sche verhoudingen kunnen zij niet anders bestaan dan door zich als 
ondergeschikten bij de bezitters van de productiemiddelen te begeven. 

Het is pure demagogie de volkskapitalistische arbeider een "mede
bezitter" te noemen. Een dergelijke verhouding tussen arbeiders en 
ondernemers is met de beste wil van de wereld, zelfs met de grootst 
denkbare eensgezindheid tussen katholieke arbeiders, ondernemers en 
bisschoppen, eenvoudig onmogelijk. 

Als de katholieke bankbediende bij de Amsterdamse Bank werkelijk 
medebezitter, naast de commissaris Romme, zou worden, waarom zou 
deze bankbediende dan nog genoegen nemen met een "taakverdeling", 
waarbij bijv. prof. Romme een of tweemaal per jaar een aangename 
vergadering in een aangename omgeving bijwoont, terwijl de bedien· 
de dag in dag uit postzegels moet plakken, eindeloze kolommen cijfers 
controleren, andermans couponnetjes knippen en wat hem al zo meer 
wovdt opgedragen? Waarom zou deze katholieke werker er nog langer 
genoegen mee nemen dat de inspanningen van de commissarissen zo 
veel rendabeler zijn, dan zijn eigen inspanningen? Waarom zou hij nog 
langer zulke uiteenlopende loonregelingen voor bedienden en winst· 
vevdelingen voor commissarissen accepteren? 

En hoe zou de verhouding tussen een betonstorter bij Bredero's 
Bouwbedrijf en de KAB-bestuurder Andriessen zijn geworden (een 
commissaris van deze onderneming) als men hem medebezitter had 
gemaakt? Zou de betonstorter-bezitter niet onmiddellijk naar een ge
legenheid zoeken om zich zelf wat meer vrije tijd te verschaffen (bijv. 
om met Romme en Andriessen in De Grote Club te gaan dineren)? En 
zou hij andere mensen voor zijn werk vinden, dan diegenen, die, om· 
dat zij geen bezitter zijn, wel gedwongen zijn de kapitalistische "werk
verdeling" tussen "werkgevers en werknemers" te accepteren? 
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De tegenstelling tussen de belangen van de arbeiders enerzijds en 
die van de kapitalisten anderzijds kan niet worden opgeheven zonder 
de kapitalistische productieverhoudingen op te heffen. 

Maar kijk dan toch naar Amerika, zeggen de bezitsvormers, waar 
op iedere twaalf volwassenen er één aandeelhouder is en waar het aan
tal aandeelhouders jaarlijks met een half miljoen toeneemt ..... 

Kijk naar mij, voegt de heer Gilbert er aan toe. Sinds vijf en twintig 
jaar woon ik als kleine aandeelhouder alle aandeelhoudersvergaderin
,gen bij van de maatschappijen waarvan ik enkele aandelen bezit. Vroe
ger was ik een rariteit, maar nu komen er honderden, soms duizenden 
naar de aandeelhoudersvergaderingen toe. Vroeger werden de verga
deringen gehouden op vqor de kleine man bijna onbereikbare plaatsen, 
maar nu worden ze in de grote steden gehouden en sommige maat
schappijen gaan zelfs zover, dat zij deze vergaderingen in het bedrijf 
houden, opdat iedere arbeider er aan deel kan nemen. Vroeger waren 
de jaarverslagen onbegrijpelijk voor de kleine man, maar nu zijn zij 
tot gehele economische handboeken uitgegroeid door de uitvoerige 
toelichtingen. Nu doen tientallen anderen, wat ik tientallen jaren al
leen heb gedaan: voorstellen voor verlaging van de uitkeringen aan 
commissarissen en directie, voor verlaging van de onkostenrekenin
gen van deze heren, voor. verhoging van de dividenden die in het be
lang van de kleine aandeelhouders zijn, voor openbaarmaking van de 
geheime reserves van de maatschappij, voor openhartiger jaarversla
gen, enz. 

Vroeger gingen de aandeelhoudersvergaderingen inderdaad nage
noeg onopgemerkt voorbij, terwijl tegenwoovdig een deel van de Ame
rikaanse pers er vol van is. Men schrijft dat er zich in Amerika een 
gehele revolutie voltrekt: de dictatuur van de monopolisten moet 
plaats maken voor de. aandeelhoudersdemocratie. Het kapitalisten-ka
pitalisme wordt verdrongen door het volkskapitalisme ..... 

Het antwoord op deze kapitalistische lyriek is simpel: er is nog nooit 
één voorstel voor de kleine aandeelhouders aangenomen! 

Want in iedere kapitalistische onderneming wordt per aandeel ge
stemd, niet per aandeelhouder ..... 

De werkelijke bezitters van de kapitalistische ondernemingen zijn 
de grote aandeelhouders. Door hun kapitaalsovermacht kunnen zij 
door geen· duizenden kleine aandeelhouders worden gestoord in hun 
politiek. Door de vele privileges, die de statuten hun meestal toeken
nen - bijvoorbeeld preferente aandelen met speciale bevoegdheden 
bij de benoemingen van leidende functionarissen en bijvoorbeeld bin
dende voordrachten van de raad van commissarissen op belangrijke 
punten - zijn zij zelfs door kapitaalkrachtige, concurrerende groepen 
bijna niet uit hun machtspositie te verdrijven. 

De plaatsen, waar de aandeelhoudersvergaderingen worden gehou
den, en de veranderingen, die in de jaarverslagen wo11den aange
bracht, zijn in dit verband natuurlijk van geen enkele betekenis. 

Wat maakt het uit of een arbe1der geen aandelen in "zijn onderne
ming" heeft, één aandeel of tien aandelen? 

Zolang hij niet van zijn dividenden leven kan zal hij moeten blijven 
werken in "zijn onderneming", zal hij de orders van "zijn directie" 
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moeten opvolgen en zal zijn loon, evenals dat van alle andere arbei
ders, afhangen van de resultaten van de gevoerde loonstrijd. De arbèi• 
der zonder aandeel heeft evenveel in het beheer van de onderneming 
te vertellen, als degene die er tien heeft: zij hebben beiden niets te 
vertellen. 

Ook in West-Duitsland tracht men natuurlijk de arbeiders voor dè 
volkskapitalistische opvattingen te winnen. In een van de bedrijven 
werden die arbeiders, die de zaak nog een beetje serieus hadden ge
nomen, door de nuchtere werkelijkheid wel heel vlot genezen: er kwam 
inkrimping van het bedrijf, zij we:vden ontslagen en moesten naar de 
werklozensteun . . . . . Het zou interessant zijn te vernemen hoe een 

· volkskapitalistische "econoom" zo iets zou trachten te verklaren: je 
bent bezitter van de onderneming, maar al wil je nog zo graag met je 
:machines werken, je mag er niet meer aankomen, maar desondanks 
blijf je medebezitter van het bedrijf, naast de ondernemer die je op 
straat heeft gegooid ..... 

De KAB-propagandisten zou men dit ook als vraag kunnen voorleg
gen. Misschien helpt het de goedgelovigen onder hen een beetje diepet 
na te denken over de vraag wat nu eigenlijk een bezitter is. 

Wie werkelijk ernstig onderzoekt hoe de bezitloosheid van het pl'O" 
letariaat kan worden opgeheven, zal toch tot de conclusie komen, dat 
als de werkers ooit de bezitters vah de rijkdommen der aarde, van dé 
banken, de grote industriële ondernemingen en andere sleutelinstellin
gen in het economisch leven van de maatschappij, kunnen wo:vden, de 
huidige bezitters ervan in ieder geval onteigend zullen moeten worden. 

Het is werkelijk een betreurenswaardig toeval dat zovele enthou• 
siaste bezitsvormers de werken van Marx niet mogen lezen. Het zou 
hen zo goed doen te zien, dat er een veel betere en veel kortere weg 
naar het ideaal van het "bezittersproletariaat" loopt ..... 

Door bezitsvorming naar verscherpte uitbuiting. 

De hele volkskapitalistische rim-ram is echter meer dan alleen een 
poging om de arbeiders op zijpaden te rangeren in hun strijd voor 

werkelijke lotsverbetering. 
Voor het grootkapitaal belooft "de bezitsvorming van de kleine man" 

in de eerste plaats ook directe economische voo:vdelen. 
Niet alleen omdat Romroe zijn plannen voor de bezitsvorming kop

pelt aan voorstellen voor belastingverlaging voor ondernemers. Niet 
alleen omdat het verplichte sparen - een van de variaties op het 
volkskapitalistische thema - meer aanbod op de geldmarkt belooft. 
(Terloops zij opgemerkt, dat ook de commissaris van de Amste:vdamse 
Bank, prof. Romme, dit aspect van "de bezitsvorming van de kleinE! 
man" 'terdege ziet: "De brede massa zal de mededrager moeten wor
den van de zo noodzakelijke kapitaalvorming", merkte hij op.) 

Het hoofddoel van de bezitsvorming is echter de mogelijkheden voor 
verscherping van de uitbuiting te vergroten. 

Want was is de volkskapitalistische practijk? 
De werkers, aan wier bezitsvorming wordt gewerkt, staan, vrijwillig 

of verplicht, een deel van het loon aan de onderneming af die het voor 
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hen op een rekening zet, of zij kopen aandelen in de onderneming, hui
zen en andere "bezitsvorrnende goederen" van de onderneming . . . . in 
de regel op afbetaling .... bij de onderneming. 

In "slechte jaren" brengen hun spaarcenten en aandelen naar alle 
waarschijnlijk niets op. Het is zelfs de vraag of zij hun waarde blij
ven behouden. Maar het belangrijkste is dat zij meer op het spel zetten 
dan hun spaarcenten, namelijk hun onafhankelijkheid ten opzichte van 
de ondernemer. 

Wanneer de arbeiders, wier "bezit" is "gevormd", in verzet komen 
tegen verslechteringen van hun loon en arbeidsvoorwaarden, kunnen 
zij niet alleen met ontslag bedreigd worden, maar tevens met andere 
klassieke middelen van de kapitalistische terreur, zoals huisuitzetting, 
geheel of gedeeltelijk verlies van hun spaargelden e.d. 

Indien het de kapitalisten lukt een groep van zeer afhankelijke arbei
ders in hun bedrijven te vormen, beschikken zij over een machtig wa
pen tegen alle arbeiders in het bedrijf. En niet alleen tegen de arbeiders 
zelf, maar ook tegen hun belangenorganisaties, de vakbonden in het 
bijzonder. 

De bezitsvorming is dus allerminst een zaak die iedere arbeider 
maar voor zichzelf moet uitmaken. Het bestaan van strijdbare vakor
ganisaties zelve staat op het spel. 

Het is dan ook, op zijn zachtst gezegd, zelfbedrog als de NVV -hoofd
bestuurder Roemers de bezitsvorming voorstelt als een demagogische 
leuze alleen en schrijft: "Eerlijk gezegd zien wij er veel meer een stok 
In, waarmee de conservatieve vleugel van de KVP de hond van de 
samenwerking met de Partij van de Arbeid wil slaan".') En het is ge
vaarlijk oppervlakkig als communisten zouden menen, dat de bezits
vormingspolitiek niet meer is dan een parlementaire manoeuvre of een 
goedkoop reclamemiddel van een bepaalde onderneming. 

Met dergelijk "kleinwerk" zouden mensen als Romme en Funston 
zich niet zo intensief bezig houden als zij met de zaak van de bezits
vorming en het volkskapitalisme doen. Dat alleen al bewijst, dat het 
hier om hun grote belangen gaat. 

De bezitsvormingsideologie is niet alleen in strijd met de opvattingen 
van de communisten, maar met die van allen, die het belang van een 
zelfstandige vakorganisatie inzien. Daarom zullen de communisten 
en de sociaaldemocraten in het bijzonder er voor moeten zorgen, dat 
iedere stap van Romme naar zijn volkskapitalistische ideaal op het 
grootst mogelijke, eensgezinde verzet stuit van de arbeidersklasse. On
verschilligheid en een halfslachtige houding op dit punt van de Rom
me-politiek kunnen directe, funeste gevolgen hebben voor iedere vak
organisatie, die de bezitsvormers onwelgevallig is of wordt. 

Of, zoals P. de Groot zijn oordeel samenvatte: "De geringste conces
sie op dit 'gebied is een bijlslag aan de wortels van de zelfstandige ar
beidersbeweging en daardoor aan de wortels van de democratie zel
ve". 6

) 

G) De Vakbeweging van 4 sept. 1956. 
&) De Waarheid, 15 augustus 1956. 

G.V. 
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Vrijheid 
en 

van discussie, critiek 
partijdiscipline 

DE marxistische~ leninistische partij is een zelfstandig geleide en democratische 
organisatie. V oor haar zijn kenmerkend de verkiesbaarheid van de leidende 

organen en de vrije bespreking van de vraagstukken. De wil van de meerderheid 
erkent zij als de noodzakelijke voorwaarde voor de eenheid in het practische han· 
delen. Daarom juist legde Lenin altijd verband tussen de eenheid en de vrije 
discussie en critiek in de partij. ,.Volgens onze diepste overtuiging, - schreef 
Lenin, - moet de sociaal~democratische arbeidersorganisatie een eenheid zijn, 
maar in deze eensgezinde organisatie moeten op brede schaal een vrije bespre• 
king van partijvraagstukken, vrije kameraadschappelijke critiek en beoordeling 
van de verschijnselen in het partijleven plaats hebben". (Verzamelde Werken, 
Russ. uitgave, deel 10, blz. 288). Later merkte hij op: ,.Zonder vrijheid van dis· 
cussie en critiek erkent het proletariaat geen eenheid van handelen". (deel 11, 
blz. 287). 

Het is volkomen duidelijk, dat deze vereniging van de 'Vrijheid van discussie 
met de eenheid van actie wetmatig is. Voor overgegaan wordt tot de verwe· 
zenlijking van de gestelde taken moet men weten hoe deze taak door allen wordt 
begrepen, die haar practisch moeten uitvoeren. En is dit mogelijk zonder vrijheid 
van discussie, zonder uitwisseling van meningen, zonder de botsingen der stand. 
punten? 

Een uitgebreide bespreking van alle belangrijke vraagstukken door de partij· 
leden is een kenmerk van ·de communistische partij als democratische organisa
tie. Zelfs in de moeilijkste omstandigheden van de illegaliteit stelde onze partij 
de belangrijke vraagstukken van haar politiek onder de leden ter bespreking. 

Leerzaam is de volgende episode, die betrekking heeft op het jaar 1913. De 
bolsjewiki met Lenin aan het hoofd waren van mening, dat de R.S.D.A.P. in de 
Vierde Staatsdoema een los van de likwidatoren1 ) staande fractie moesten vor· 
men. De mensjewiki echter verdedigden, zoals dat van opportunisten valt te ver· 
wachten, de ,.eenheid" met de likwidatoren. Ondanks de moeilijke omstandig· 
heden stelden de bolsjewiki dit vraagstuk niet alleen in de partij~organisaties, 
maar ook door middel van hun blad de ,.Prawda" in de brede arbeidersmassa 
ter discussie. Lenin schreef in die tijd: ,.De arbeiderspartij gaf alle partijen in 
Rusland het voorbeeld hoe de gewone partijleden in de openlijke en alzijdige he· 
spreking van geschilpunten moeten worden betrokken". {deel 20, blz. 506). 

Natuurlijk heeft onze partij, toen zij de regerende partij werd deze wijze van 
handelen behouden en ontwikkeld. Het democratisch~centralisme, dat de bespre• 
king door alle partijleden van de wezenlijke vraagstukken der partijpolitiek in 
zich sluit, werd voor onze partij de belangrijkste regel van haar interne leven. 

In de C.P.S.U. worden de thesen voor redevoeringen, de ontwerpen voor re• 
soluties over de belangrijke vraagstukken op de agenda van het hoogste orgaan 
der partij, het Congres, ter bespreking gesteld van de partijleden en partijlozen. 

Een dergelijke bespreking, - in het wezen der zaak een referendum in de 
gehele partij, - geeft elke communist de gelegenheid zijn mening uit te spreken 
over de politieke en organisatorische maatregelen van de partij. Dergelijke dis
cussies zijn ook in alle andere marxistisch-leninistische partijen tot een leefregel 
geworden. 

1) De likwidatoren traden na de nederlaag van de Russische revolutie van 1905 
op voor de likwidatie van de illegale revolutionaire partij van het proletariaat. 
Zij wilden deze vervangen door een vormeloze vereniging die zich tot elke prijs 
binnen de perken van de legaliteit zou houden en loochenden het pàrtijprogram en 
de revolutionaire taken van de partij. 
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Het interne leven van de marxistisch~leninistische partij is zo georganiseerd, 
dat de partijleden de belangrijkste vraagstukken bespreken en er een beslissing 
over nemen, dat de partijorganen en hun leiders, ...- niet zoals dat gaat in enkele 
pseudo--arbeiders~ en pseudo- socialistische partijen, ...- rekenschap zijn verschul
digd en gecontroleerd worden door de organisaties die ze kozen en door de 
partijleden. 

In de communistische partij worden de vraagstukken besproken zowel op be
stuursvergaderingen, bijeenkomsten als in de basisorganisaties. leder par
tijlid neemt in een of andere vorm deel aan de oplossing van de besproken vraag~ 
stukken. 

Heeft de 'Vrijheid van discussie in de partij grenzen? Ja zeker. Deze worden 
bepaald door wereldbeschouwing en organisatie. De vrije gedachtenwisseling 
binnen de partij, tussen haar leden, is, ten eerste, gegrondvest op de principes 
van het marxisme~leninisme, en, ten tweede, volgt op de discussie en het nemen 
van een besluit de onvoorwaardelijke uitvoering er van. 

De eis die de partij haar leden stelt, namelijk dat zij de discussie voeren op 
grondslag van het marxisme-leninisme, is volledig gerechtvaardigd. De partij is 
een verbond van gelijkgezinden, van mensen die eenzelfde wereldbeschouwing, 
het wetenschappelijk socialisme, hebben. 

De partij van het proletariaat, zo leert W. I. Lenin, "is een vrijwillig gesloten 
verbond v o o r d e s t r ij d met de "gedachten" (lees: met de ideologie) van de 
bourgeoisie, voor de verdediging en verwerkelijking van een bepaalde, en wel de 
maxistische wereldbeschouwing. Dit is het a.b.c." (deel 16, blz. 244). 

De vrijheid van discussie van de vraagstukken der partijpolitiek en -practijk, 
de critiek op de gebreken in het werk van de leidende partijorganen en hun ka~ 
ders zijn rechten van de communisten. Onduldbaar is echter, dat onder de vlag 
van vrijheid van discussie vijandige ideeën worden binnengesmokkeld. Jammer 
genoeg zijn er wel afwijkingen van deze leninistische principes. In de loop van 
de bespreking van de resultaten van het XX~ste congres van de C.P.S.U. wer
den er bij ons b.v. onjuiste, ongezonde en soms zelfs openlijk tegen de partij ge
richte uitspraken gedaan. Er waren "communisten", die onder de vlag van strijd 
tegen de gevolgen van de persoonsverheerlijking deinagogische uitvallen tegen 
onze partij toelieten en de juistheid van haar lijn aan twijfel onderwierpen. Naast 
gerechtvaardigde critiek op de fouten in het werk van het partij~ en het Sowjet~ 
apparaat werd in enkele gevallen het apparaat in zijn geheel gediscrediteerd. 

Voor hem die in demagogie vervalt en de boosaardige bedenksels van de bur
gerlijke propaganda herhaalt, is er geen plaats in de partij. W. I. Lenin zei; " .... 
Wij zijn niet verplicht hand in hand te gaan met actieve voorstanders van op~ 
'lattingen, die worden verworpen door de meerderheid van. de partij". (deel 15, 
blz. 378). 

Evenzeer gewettigd is de eis van de partij, dat een discussie niet zal leiden 
tot verzwakking van de partijdiscipline en tot aantasting van de eenheid van 
handelen. Men mag niet vergeten, dat de partij een gecentraliseerde strijdorga
nisatie is, met bepaalde normen voor het lidmaatschap, met vastgestelde verhou~ 
dingen tussen lagere en hogere organen, tussen de minderheid en de meerder~ 
heid, enz. Zonder onderwerping aan de meerderheid, zonder onderwerping aan 
de wil van het collectief. die tot uitdrukking komt in de besluiten van de organi
satie, zijn er geen discipline en eenheid van handelen en kunnen deze er ook niet 
zijn. Hoe zou het gaan, als na het nemen van een besluit de communisten op ver
schillende wijze zouden gaan handelen? Dat zou betekenen het invoeren van de 
ordeloosheid, het vervangen van de georganiseerdheid door de anarchie. Voor 
de proletarische partij zou zo'n practijk noodlottig zijn, zij zou haar bestaan zelf 
op het spel zetten. 

Maar hoe gaat het als een communist ook na de bespreking van een vraagstuk 
in de partijorganisatie bij zijn mening blijft en het niet eens is met de geno--
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men besluiten. Natuurlijk kan een partijlid zijn mening hebben, zelfs als deze op 
zekere punten afwijkt van het besluit van de organisatie (daarbij gaat het na· 
tuurlijk niet over de algemene lijn, over de partijpolitiek, maar over concrete 
vraagstukken van de activiteit van de organisatie). En hij is v;erplicht het open. 
lijk te zeggen, als hij het ergens niet mee eens is, als hij ergens niet van overtuigd 
is. Maar dit ontslaat hem niet van de plicht zich aan het besluit van de meerder. 
beid te onderwerpen. Een eigen mening hebben over een of ander onderdeel he· 
tekent in het geheel niet, dat iemand naar eigen opvatting kan handelen daat 
waar zijn mening niet samen valt met de wil van het collectief. Na het nemen 
van een besluit treedt de hoogste wet voor een communist in werking, de wet 
van de bewuste en vrijwillige onderwerping aan de wil van de meerderheid. 
W. I. Lenin schreef: "N a het besluit van de competente organen h a n de Ie n 
wij allen, leden van de partij, als één man". (deelll, blz. 289). 

De ideologen van de bourgeoisie zeggen ironisch: "Een mooie vrijheid staan de 
comrp.unisten voor, als zij de onvoorwaardelijke uitvoering van de besluiten ver· 
langen, onafhankelijk van het feit of men het er mee eens is of niet". Maar deze 
houding van de burgerlijke propaganda kan een communist niet in verwarring 
brengen. Het handelen van een communist is het resultaat van het zich onder· 
werpen aan de partijdiscipline; niemand heeft een man of vrouw die vrijwillig 
tot de partij toetreedt communistische opvattingen opgedrongen. Niemand ver· 
langt dat hij of zij blind, mechanisch handelt; integendeel het begrip van wat er 
gedaan moet worden en de bewuste uitvoering van het werk zijn de eerste voor· 
waarden tot succes. Wie kan er vrijer zijn, dan iemand die volgens zijn overlui· 
ging handelt? 

Voor een communist zijn de hoogste belangen altijd de belangen van de partij. 
Dit behoedt hem voor innerlijke verdeeldheid, die de actieve, doelbewuste strijd 
voor de verwezenlijking van de partijbesluiten in de weg zou staan. Het partijlid 
heeft echter ook na het nemen van het besluit het recht om zijn opvattingen In 
zijn basisorganisatie en in hoger staande organisaties te verdedigen (hoewel, 
herhalen wij, dit hem niet van de verplichting ontheft, de wil van de meerderheid 
uit te voeren) . 

In de statuten van de Communistische Partij van China wordt bepaald dat 
een partijlid het recht heeft "in geval hij het niet eens is met enkele onderdelen 
van de partijbesluiten, en deze besluiten onvoorwaardelijk uitvoert, bij zijn mening 
te blijven en zich hiermee te richten tot de leidende partijorganen". 

De vrijheid van discussie is onscheidbaar van de vrijheid van critiek. Dat is 
ook begrijpelijk, omdat de discussie de botsing van verschillende standpunten, 
strijdvragen, bespreking van vraagstukken die nog niet duidelijk en nog niet op
gelost zijn en waarover nog geen gemeenschappelijke mening is gevormd, veron· 
derstelt. Een breedvoerige, openlijke bespreking van de vraagstukken op de 
principiële grondslag van het marxisme~leninisme sluit de partij aaneen, maakt 
haar sterker en strijdbaarder. 

De critiek is een machtig middel tot controle op het gehele partijwerk en op 
de verbindingen met de massa's; afwezigheid van critiek brengt stilstand met 
zich mee; het leidt tot het verloren gaan van een gezonde ontevredenheid, die 
dwingt tot het voortdurend voorwaarts gaan. 

De critiek moet niet worden geleverd om der wille van de critiek, maar om 
fouten aan te wijzen en om de gemeenschappelijke zaak te dienen. De partijle· 
den moeten zich dit, des te meer als het een regerende partij betreft, steeds voor 
de geest houden. Als de partij werkt onder burgerlijke verhoudingen, heeft de 
critiek ten doel haar rijen te versterken, haar fouten recht te zetten en haar ban· 
den met de massa te verbeteren. Als de partij aan de macht is, heeft de critiek 
bovendien ten doel de socialistische staat te versterken, haar vijanden te treffen 
en de opbouw van het socialisme te bevorderen. "De vrijheid van critiek is een . 
mooi ding, maar nadat wij haar allen hebben onderschreven, zou het geen zonde 
zijn, als wij ons ook bezig hielden met de vraag van de inhoud van de critiek, -
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schreef Lenin. - Lange tijd bedreigden de mensjewiki, de sociaal~revolutionai
Jen en anderen ons met de vrijheid van critiek, maar daardoor worden wij niet 
verschrikt. Als de vrijheid van critiek betekent de vrijheid van verdediging van 
het kapitalisme dan zullen wij haar onde!drukken. Wij willen voorwaarts. De 
vrijheid van critiek is geproclameerd, maar het is nodig om na te denken over 
de inhoud van de critiek". (deel 31, blz. 398) . 

In verband hiermee is het niet zonder belang om op te merken, dat in enkele 
persorganen rvan sommige volksdemocratische landen soms in alle toonaarden 
wordt gezongen over de .. vrijheid van discussie" en .,verdraagzaamheid ten op~ 
zichte van andersdenkenden" waarmee men zich ten doel stelt de door enkele 
.,theoretici" gepropageerde stelling: .,het is noodzakelijk om de angst voor een 
discussierende partij van zich af te werpen", goed te praten. Soms tracht men 
hierbij dekking te zoeken achter v,erwijzingen naar Lenin. Maar het is voldoende 
om zich tot de uitspraken van Lenin te wenden om er zich van te overtuigen, dat 
dergelijke verwijzingen onhoudbaar zijn . 

.,De socialistische partijen, - zei W. I. Lenin, - zijn geen discussieclubs, 
maar organisaties van het strijdende proletariaat .... " (deel 21, blz. 188) . Lie
den die zo graag willen dat de partij permanent discussieert, moet men er aan 
herinneren hoe scherp Lenin optrad tegen onnodige en schadelijke strijdvragen 
die de partij afleiden van haar revolutionaire activiteit. Het is bekend hoe Lenin 
dacht over de aan de partij opgedrongen discussie. over de vakbonden2 ): .,Wij 
hebben ons de luxe van een discussie veroorloofd" en .,deze luxe was waarlijk 
verwonderlijk". Op het !Ode Congres van de C.P.S.U. zei Lenin: .,Wij vormen 
geen discussieclub .. We kunnen en zullen natuurlijk verzamelwerken en speciale 
\!itgaven uitgeven, maar wij moeten voor alles onder de moeilijkste omstandig~ 
heden strijden en daarom moeten wij ons aaneen sluiten" (deel 32, blz. 228~2291. 

Een van de kenmerken van de opportunistische groepen en stromingen in de 
~~~arxistische~leninistische partijen is altijd dat zij zich verbergen achter de leuze 
.,vrijheid rvan discussie" en de uitbreiding van de interne partij~democratie. De 
communisten hoorden zulke eisen ook vroeger. De trotskistei]. en hun navolgers, 
die zich dan weer in rechtse en dan weer in .,linkse" kleren staken, stelden de 
interne partijdemocratie b.v. direct gelijk aan de door niets beperkte rvrijheid van 
discussie en groepsvorming, met de mogelijkheid om de ideologische strijd door 
te voeren tot aan het verenigen van de mensen, die het niet eens zijn met de 
partijlijn, in fracties. Fracties, die hun eigen leven leiden, hun eigen van de partij 
verschillende regels en instellingen hebben en zich onderwerpen aan hun fractie~. 
maar niet aan de partijdiscipline. Het is niet moeilijk te zien, dat een dergelijke 
opvatting van de partijdemocratie betekent het .,vrij~zijn" van de partij, van zijn 
leiding; het betekent het te niet doen van de eenheid van de partij, de veran
dering van de verenigde, strijdbare, gecentraliseerde partij, in een conglomeraat 
van. fracties en groeperingen, met hun opvattingen, tactiek, en organisatievormen. 

In de huidige tijd zijn er enkelen die zich communist noemen, die optreden als 
voorstanders van een .,liberalisati~:· van het sociaal-politieke leven in de lan~ 

den die het socialisme opbouwen. Wat houdt dit begrip in? Het blijkt iets zeer 
merkwaardigs als men het beziet van het standpunt van het marxisme~leninisme, 
de proletarische dictatuur en het principe van de partijdigheid. Het gaat om niets 

t) De discussie over de vakbonden werd in de Sowjet-Unie ge:voerd na de beein
diging van de interventie en de burgeroorlog bij de overgang naar de vreedzame 
economische opbouw. Oppositiegroepen met als voorvechter Trotski wilden de vak. 
verenigingen tot staatsorganen maken en militaire methodes in de vakverenigln. 
gen invoeren. Een andere groep beschouwde de vakverenigingen als de hoogste 
vorm van organisatie van de arbeidersklasse. Zij stond in het wezen van de zaak 
op anarcho.syndicalistisch standpunt. Op het 10de Congres in maart 1921 werden 
deze partij-vijandige stromingen verslagen. 
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meer of minder dan om een zodanige ,.persvrijheid" waarbij in het land verschil· 
lende, waaronder ook burgerlijke kranten zouden uitkomen, het herrijzen van 
verschillende burgerlijke (natuurlijk met het etiket .,democratische"!) partijen, 
enz. Het is niet moeilijk te zien, dat de ,.liberalisatie" in dit geval een bedekte 
burgerlijke eis is en het streven van de reactie laat zien om een omweggetje te 
vinden voor de aanval tegen het volksdemocratische stelsel, tegen de volks-· 
macht. Denken de voorstanders van de ,.liberalisatie" nu werkelijk ernstig, dat 
.. liberale" (lees: burgerlijke) persorganen en partijen het volksdemocratische 
stelsel zullen versterken? Zou het niet juister zijn, het tegenovergestelde te ver· 
wachten? En wordt dit niet aangetoond door de contra-revolutionaire putch in 
Hongarije, toen talrijke organisaties van de meest doortrapte contra-revolutio
naire elementen aan de oppervlakte van het maatschappelijk-politieke leven 
kwamen en verschillende rioolblaadjes die zich zelf ,.volks", ,.nationaal", noem
den en fascistisch-hortistisch gif uitspuwden, opriepen tot misdaden tegenover 
de waarachtige Hongaarse patriotten, de strijders voor het volksdemocratische 
stelsel? Het zou niet gek zijn, als de voorstanders van de ,.liberalisatie" daarover 
zouden nadenken! 

De eis tot ,.liberalisatie" van het sociaal-politieke leven onder de dictatuur 
van het proletariaat, onder voorwaarden waarbij aan d~, werkers werkelijke en 
geen denkbeeldige vrijheden, een volledig en door niets beperkte ontwikkeling 
van de scheppende energie en initiatief in het belang van de socialistische op· 
bouw is gewaarborgd, is een reactionaire tegen de belangen van het volk ge· 
richte eis. Door welke subjectief goede en eerlijke bedoelingen de voorstanders 
van deze eis ook worden geleid, objectief ondermijnen deze het volksdemocra· 
tische stelsel, de veroveringen van de werkers. 

De voorstanders van de ,.liberalisatie", waaronder ook de ,.liberalisatie" van 
het interne leven van de communistische partij, moet men herinneren aan wat 
Mao Tse-toeng reeds in 1937 schreef. Hij analyseerde de verschillende verschij· 
ningsvormen van het liberalisme binnen de partij en het revolutionaire leger en · 
trok de volgende conclusie: 

.. Het liberalisme in het colllectief van revolutionairen is uiterst scha· 
delijk; het is een soort ondermijnend beginsel dat leidt tot het verval van 
de eenheid, tot verzwakking van de verbondenheid, tot passiviteit in 
het werk en ideologische ontaarding. Het liberalisme leidt er toe, dat de 
hechte organisatie en discipline in de rijen van de revolutionairen ver
loren gaat, dat de mogelijkheid om consekwent en tot het einde toe de 
politieke lijn uit te voeren, verdwijnt en de partijorganisatie zich los maakt 
van de massa die zij leidt. Dit is een door en door schadelijke tendentie". 

Deze stelling is voortgekomen uit de analyse van concrete verschijnselen, die 
zich in die tijd voordeden onder de marxisten in China. Maar zij heeft een alge· 
meen karakter. Het liberalisme leidt tot het uiteenvallen van de eenheid en tot 
het losraken van de partij en haar organisaties van de massa. Maar de trouba· 
dours van het liberalisme beweren, dat het liberalisme voorbestemd is om de partij· 
eenheid te versterken (niet de ,.schijnbare" die volgens hun mening thans in de 
partijen bestaat, maar de ,.werkelijke")' voor de versterking van de band van 
de partij met de massa. 

Er is niets verderfelijker voor de communistische- en arbeiderspartijen dan 
hun verandering in discussiepartijen, die worden verscheurd door de fractiestrijd. 
Dit speelt de imperialistische bourgeoisie in de kaart, die belang heeft bij de 
verzwakking van de eenheid van de partij. De belangen van de arbeidersklasse en 
het volk eisen dat de marxistisch-lêninistische partij een verenigde, aaneenge· 
sloten, monopolistische partij is, die de voor haar staande vraagstukken op uit· 
gebreide schaal bespreekt, op grondslag van de discussie besluiten neemt en deze 
vastbesloten verwezenlijkt. 

(Kommunist, 1957 nr. 5). G. I. SJITAREW. 
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BOE.KBESPREKINGEN: 

DE OPSTAND. IN HET GI{ETTO V.AN WARSCHAU 

Veertien jaren zijn voorbijgegaan sinds de laatste tienduizenden van het eens · 
volgepropte "J udenviert el" van Warschau de wereld verbaasden en in bewon~ 
deriilg brachten door een grootse opstand tegen hun beulen. Het was een op~ 
stand, die geen succes was beschoren: niemand, allerminst de aan de gaskamer 
beloofde strijders zelf, meende ooit dat zij de toenmalige Duitse oorlogsmachine 
baas konden. 

"Wie voor zijn leven vecht, heeft kans op redding", lezen wij in een oproep 
van begin '43 en deze gedachte moet van de halfverhongerde, afgebeulde slaven 
de rebellen hebben gemaakt, die als helden de geschiedenis zijn ingegaan. 

Dat de uitroeiing der Joden, die in ons land zowel als elders in 1942 op grote 
schaal begon, systematisch en niet als een toevallige manoeuvre geschiedde, on~ 
derstreept Bernard Mark, de schrijver van het hoogst belangrijke, in het Pools 
verschenen boek, waarvan wij de Duitse vertaling hier bespreken 1 ), nogmaals. 
Hij haalt de brief aan van R. Heydrich, die op 21 september 1939, dus direct na 
de Duitse inval in Polen, gelastte de Joodse bevolking in steden aan spoorlijnen 
samen te trekken. Het einddoel der nazi's, de likwidatie rvan de gehele Joodse 
bevolking van alle bezette gebieden moest zo worden bereikt. 

Aldus ontstond in de herfst van 1940 het Warschause ghetto, waar binnen een 
door henzelf opgebouwde muur ongeveer een half miljoen mensen moet hebben 
gewoond, onder wie een kleine 400.000 uit Warschau zelf. De eerste twee jaren 
had men er slechts te lijden rvan honger, tyfus en roof. (Een Duitser in War~ 
schau kreeg tienmaal zoveel te eten als een Jood, maar de laatste betaalde voor 
een hap twintigmaal meer). Daarom heerste de naakte dood, slechts verhuld 
door het vijgeblad van de "Aussiedlung". 

Het begon met het doodschieten van Joden, die buiten de ghettomuur een stuk~ 
je brood zochten. De roof ...- en later erger - werd ten bate der Duitsers ge~ 
dienstig mede~georganiseerd door de Joodse raad. Daarnaast bestond de ghetto~ 
politie, de zg. ordedienst, die evenals hun Poolse collega's, de groenen naar de 
kroon staken. Enigen van de voornaamste naziknechten zijn hun gerechte straf 
door de hand der verzetsstrijders niet ontgaan. 

Achter de ghett~muren ontstond een maatschappij als daarbuiten, met zijn 
hebzucht, zijn schaamteloze bevoorrechting der rijken, zijn verraad. Evenals 
daarbuiten rvond men hier, naast de mentaliteit van de jungle, die van het verzet; 
uitingen hiervan waren de huiscomité' s, die de bewoners van een huis (of huur~ 
kazerne) verenigden en de illegale scholen. {De Duitsers hadden n.l. alle onder~ 
wijs verboden). Enkele razzia's en de honger leidden al in '41 tot oproer. 

Het verweer van de Sowjet~Unie tegen de Duitse inval in juni van dat jaar, 
bracht morele steun. Straatmuzikanten in het ghetto speelden Russische wijsjes. 
Toen Rostow stand hield, sprak men van Rosj tow, d.i. "goed begin" in het 
Hebreeuws! 

Ook in het ghetto bestonden vele partijen: in 1942 tekent zich een tendens 
naar vereniging af. Dit was ook 4et geboortejaar van de P.P.R., de Poolse Ar~ 
beiderspartij, en van de Volksgarde, de anti~fascistische partisanen-beweging. 
In die geest uitte zich ook "Der Ruf", het blad van het antifascistische blok in 
het ghetto in zijn eerste nummer van 15 mei 1942: " .... onze taak van het ogen
blik is het scheppen van het nationale bevrijdingsfront door de versterking en 
vereniging van alle krachten van het volk voor de strijd tegen de vijand". Ook 

t) Bernard Mark: Der Aufstand im Warschauer Ghetto. 
Entstehung und Verlauf. Dietz Verlag, Berlin 1957. f 6,90. 
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trokken er al dadelijk, zodra de Volksgarde in diezelfde maand in actie trad, 
van achter de muur ontsnapte partisanen de bossen in. 

In dat jaar maakten de nazi's een begin met hun .. Endlösung der Judenfrage", 
d.w.z. met het uitmoorden van miljoenen onschuldige en vaak argeloze mensen. 
Wat Warschau betreft werd de massamoord waarschijnlijk al in april '41 he· 
sproken bij het bezoek van Hitler's stafchef Keitel en van de gouverneur-gene· 
raai van Polen, Frank, aan de hoofdstad. Op 22 juli begonnen de deportaties uit 
het ghetto; als massa-verdelgingsoord was reeds eerder Treblinka aangewezen. 

In de zeven weken tussen 22 juli en 13 september 1942 werden alleen uit War
schau al 300.000 mensen vermoord, onder beschermheerschap ·van Hitier en 
Himmler. 

* 
Tegelijk met deze stroom van massamoord rijst het plan tot verzet, het eerst 

bij de jonge P .P.R. te Warschau: .,Het is beter een ongelijke strijd op te nemen 
(en b.v. de bewakers te overvallen) dan passief de dood in te gaan". 

In het ghetto zelf kwamen vertegenwoordigers van verschillende richtingen, 
direct na het begin der massale deportaties samen om de handen ineen te slaan. 
Deze poging tot verbinding van alle groeperingen in het ghetto mislukte echter, 
daar volgens Mark de rechtse meerderheid, waaronèler rechtse vertegenwoordi~ 1 

gers 'Van de sociaaldemocratische .,Bund" de voorstellen van Lewartowski, die 
voor de P.P.R. optrad, verwierpen. (John Hersey schrijft in .,De muur" de mis· 
lukking aan het sectarisme •van de Bund toe) . 

De linkse elementen riepen echter op tot actief verzet tegen de deportaties. 
Men begon met de commandant van de ghetto-politie uit de weg te ruimen. 

Zelfs het gruwelijke slavenbestaan in de Duitse fabrieken en werkplaatsen en 
de daarmee verbonden langzame hongerdood werd de mensen niet gelaten. On· 
middellijke vernietiging eiste de vijand. De actieve elementen van het .,restghetto" 
(ruim tien procent van de oorspronkelijke inwoners) moesten zich na de enorme 
razzia's geheel opnieuw organiseren. 

Men begon met te onderzoeken waarom de voorafgaande acties waren mis· 
lukt en kwam tot de volgende oorzaken: 
1) Het geraffineerde optreden van de bezetter, die steeds de schijn wekte, dat 
er niets ernstig zou gebeuren om dan in feite en als het ware bij verrassing toe 
te slaan. 
2) De Joodse raad weigerde aan berichten van Poolse patriotten over komende 
bedreigingen geloof te hechten, o.a. aan ooggetuigenverslagen over het moord
hol Treblinka. 
3) Tragisch was ook de verdeeldheid in de illegale beweging, die nog voort· 
duurde, toen de grote catastrofe al was uitgebroken. 
4) Een oorzaak ziet Mark ook in wat hij noemt de .,vereenzaming" van de Jo· 
den, de wetenschap door vijanden, ook onder de Poolse bevolking, te zijn om· 
geven, het resultaat van het werk der Poolse reactie. Een rapport van de .,anti· 
communistische sectie" van de Poolse regering te Londen sprak zelfs van de uit· 
roeiing der Joden (die zij als .,Duits-Joodse oorlog" aanduidde!) als van een 
.,voor ons (de Poolse regering te Londen -- red.) politiek gunstige factor". 
5) De nazi-terreur· had de antifascistische leiding, niet het minst in het ghetto 
reeds bloedige slagen toegebracht. De overgebleven verzetsmensen bezaten geen 
wapens. 

Ondanks dit alles steeg de verzetsstemming, de wil zich te verdedigen .,voor 
jullie en onze •vrijheid" (zoals weldra de leuze klinkt) in het najaar van 1942 . 
.,Wij hadden ons teweer moeten stellen", schreef een bekend auteur, Per!e, in 
zijn kroniek .,De verwoesting van Warschau". ,.We hadden schreeuwend met 
bijlen, stenen en dergelijke de straten moeten overstromen . . . . We zouden met 
ere gesneuveld zijn. Het zöu de fascistische moordenaars niet zo gemakkelijk zijn 
gevallen ons uit te roeien". 

Deze gedachte, die van het antifascistische verzet, bleek toen algemeen te Ie· 
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ven. Van de ghetto-politie zei een onbekende man buite11. de verzetsgroepen: 
.,God zal ze bewaren met ons te beginnen". 

"Het is geen kunst om te leven als men je minzaam het leven gunt", lezen wij 
in een illegale oproep, .. het is een kunst om te leven als ze het je willen ontne
men!" 

Zo kwam eindelijk, op 20 oktober de weldra zo roemrijke Joodse Strijdorga
nisatie, de Z.O.B., tot stand, onder leiding van Mordechaj Anielewicz. Thans 
waren allen één. Al in januari 1943 werd daadwerkelijk verzet voorbereid en 
kwam het tot geregelde straatgevechten, toen de Duitsers 16.000 arbeiders naar 
het kamp van Lublin wilden overbrengen. Himmlers bevel kon niet worden uit
gevoerd, de beulen waagden zich zelfs niet meer in de kelders van het ghetto. 
Dit ongewone feit gaf aanleiding tot tal van legenden, die ook later nog welig 
zouden tieren. 

Een maand nadien was besloten tot de opstand in het ghetto. In dezelfde pe
riode moeten de Duitsers het definitieve plan voor de verwoesting van het ge
hele ghetto, als eerste stap naar de verwoesting van geheel Warschau, hebben 
gemaakt. De gouverneur, Frank, wilde alvast beginnen! 

, , De Z.O.B. verplichtte alle aangesloten strijders tot een kazerneverband, voor-
namelijk rondom de fabrieken. Overvallen werden gedaan, verraders opgeruimd, 
provocateurs (want ook dezen werden nog tussen de ten dode gedoemden ge
stuurd) ontmaskerd. 

Het was inderdaad de .. strijd om het leven", zoals het in de oproep .. aan jou" 
luidt. Intussen was men al begonnen kelders e.d. tot bunkers in te richten en 
deze op vaak meesterlijke wijze met elkaar te verbinden. Men rekende dus zo
wel op onder- als bovengrondse strijd. Er bestonden onder de ongeveer 70.000 
mensen, die volgens Mark in 1943 nog in het ghetto woonden (het aantal staat 
niet geheel vast, als gevolg van de gebrekkige, meest aan Duitse opgaven ont
leende gegevens) vóór de opstand 22 fl:23 strijdgroepen. De meeste waren links 
georiënteerd. Van hun omvang kan men zich een oordeel vormen uit een rapport 
van de Duitse commandant Stroop van 16 mei 1943; hij geeft op, dat tot op die 
dag 5565 gewapende Joden waren gesneuveld. 

De wapenvoorraad was, in tegenstelling tot wat de Polen te Londen voor de 
radio verklaarden, schrikbarend klein. Via verbindingslieden aan de .. arische 
kant" had de Z.O.B. een aantal pistolen, geweren en handgranaten weten te be
machtigen. Een deel daarvan bleek ondeugdelijk. De Poolse Arbeiderspartij 
heeft echter krachtig geholpen: een groep ongelofelijk moedige mensen verza-

. melde wapens (steeds in zeer beperkte mate) , geld voor de hong~renden, hield 
schuilplaatsen gereed, redde kinderen en leidde Joodse verzetsstrijders van het 
ene ghetto naar het andere. 

Bijzondere verdiensten hebben drie Duitse te War scha u gelegerde soldaten, 
die wapens en andere hulp hebben verschaft. Het enige gedenkteken in het Po
len van 1943, waar het Duitse volk trots op kan zijn, is een vlugschrift, in het 
ghetto-archief, .. Anton Schmidt, een Duitser, een vriend van de Joden", dat de 
heldendaden 'Van een hunner, een onderofficier, vermeLdt. Hij is door de Gesta
po vermoord. 

In de nacht van 18 op 19 april werd het ghetto door Poolse politie en Duitse 
Peldgendarmerie met machine-geweren geheel omsingeld. Van een buiten de 
muur zichtbaar huis wapperde de Poolse vlag, op andere huizen verschenen leu
zen: ,.Te wapen!", ,.Met ere ondergaan!" Duitse tanks trokken de Zuidoostelijke 
poort binnen, maar werden bij de eerste kruising teruggeslagen. De chef der S.S. 
moest de 19de 's ochtends jammerend melden, dat het ghetto zich volledig in 
handen der opstandelingen bevond. In het begin leden dezen in de straten, die zij 
in staat van verdediging hadden gebracht, slechts geringe verliezen. 

De Duitse ondernemers probeerden de arbeiders in de bedrijven met een zoet 
lijntje naar de kampen te krijgen, maar tevergeefs. Ieder volgde het parool: .. Denk 

283 



eraan, dat jullie partisanen zijn". Om elke straat, elk huis werd gevochten. In de 
nacht van 21 op 22 april beval de commandant Stroop gehele woonblokken in 
brand te steken, daar hij het ghetto door een directe aanval niet kon innemen. 
Het Oostelijke deel was al spoedig een vlammenzee. Hele families sprongen uit 
de ramen, terwijl de S.S. op hen schoot. De strijd ging echter ook in deze wijk 
voort. 

Intussen was men druk beziÇJ de bunkers te versterken en de bevólking zoveel 
mogelijk daarheen over te brengen. 

De 23ste ging de Z.O.B. over tot de partisanentechniek. Dit betekende de 
tweede fase van de opstand. Men vocht nu niet meer, zoals tijdens de eerste, in 
de straten, maar om de bunkers, terwijl het vuur bovengronds woedde. Op de 
kaart in Mark's boek staan 34 van deze bunkers aangegeven, maar er moeten et 
nog meer geweest zijn. Vele ervan verdedigden zich dagenlang heldhaftig. De 
nazi's gebruikten meermalen gifgas om de verdedigers uit hun schuilplaatsen te 
drijven. 

Het laatste bericht van de Z.O.B. uit het brandende ghetto is gedateerd 26 
april. Op 8 mei werd de laatste georganiseerde groep Joodse strijders met de hulp 
van Poolse rverzetsmensen via de riolen uit het ghetto geleid; zij voegden zich bij 
de partisanen in de bossen en zouden daar vrijwel tot de laatste man vallen ... , 

Maar ook na het einde van de geregelde partisanenstrijd gaven de ghetto-he· 
woners het niet op. De 10 de mei begon de derde periode van de opstand, die van 
de .,ruïnemensen". Telkens weer doken groepen strijders tussen het smeulende 
puin op en deden afbreuk aan de Duitse patrouilles. 

Het ghetto ging thans snel zijn algehele ondergang tegemoet. Half mei wer• 
den de laatste complexen gebouwen vernietigd, de Duitsers vernielden de resten 
van de waterleiding en vergiftigden het water. Hoe ongelofelijk het ook klinkt, 
er werd tot in juli gevochten; de Joodse partisanen kregen hulp van arbeiders 
aan de W eichselhaven. Pas op 23 september weken de laatste gewapenden uit 
naar de .,arische kant". 

* 
Bernard Mark heeft dit relaas met grote zorg en toewijding bijeengelezen uit 

de gegevens van het Joodse Historische Instituut, uit processtukken tegen Stroop 
en andere oorlogsmisdadigers, uit de getuigenverklaringen rvan de zeer weinige 
overlevenden of van hun evenmin talrijke helpers en uit de archieven van de 
Poolse Arbeiderspartij. Het is een gruwelijk relaas, maar dat de diepste eerbied 
afdwingt voo·r de heldenmoed, waarmee een zwakke groep ten dode opgeschre· 
ven mensen tot het bittere einde voor leven en eer heeft geworsteld. 

Als het waar is, dat men in de nood zijn vrienden leert kennen, dan is de hou• 
ding van de Poolse emigranten-regering te Londen tegenover de opstand een 
vonnis over Micolajczyk en de zijnen, scherper dan enige rechter had kunnen 
vellen. Op rverzoeken om hulp bij het begin van de opstand antwoordde de 
Londense groep helemaal niet. Zijn aanhangers in Polen weigerden niet alleen 
de Joden wapens te verstrekken en later het plan van de Warschause riolering, 
dat zij in hun bezit hadden, maar hun illegale organisatie, de A.K., dreigde zelfs 
met geweld, als het ghetto in opstand zou komen en verbood zijn aanhangers om 
aan die opstand mee te doen! De nationaal-democraten in Polen achtten het lot 
der Joden .,honderdmaal verdiend". De officiële houding van de Poolse macht· 
hebbers was .. afwachten met het geweer aan de voet". Zij waren bang, dat de 
opstand ook buiten het ghetto zou overslaan. De goedgevulde wapendepóts van 
de A.K. bleven voor de practisch met hun blote handen vechtende Joden geslo
ten. Volgens êén document vreesden deze heren, dat de wapens in handen van 
.,wilde benden met communistisch karakter" zouden kuimen raken. Het is he· 
kend, dat de emigrantenregeringen ook van Westeuropese landen een soortgelijk 
standpunt innamen en ernaar handelden. 

De politiek van afwachten, tezamen met het eeuwenlang aangewakkerde an· 
tisemitisme, verklaart, dat zovele burgerlijke instanties, die hulp hadden kunnen 
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bieden, verstek lieten gaan. De Poolse reactie, zelfs mensen, die zelf gevangen 
zaten, vonden, dat de opstand eigenlijk niet had moeten plaats vinden. 

Gelukkig stond in scherpe tegenstelling hiermee het optreden der democrati~ 
sche krachten. De P.P.R., de Volksgarde onderhielden sinds hun oprichting 
contact met het ghetto. Uit Duitse bron weten wij, dat er zich bij het uitbreken 
van de opstand niet~Joden in het ghetto bevonden, door Stroop als .,bandieten" 
aangeduid. Wie de nazi's van hen te pakken kregen, werden levend verbrand. 

De Volksgarde ondersteunde het ghetto in zijn strijd ook door aanvallen op 
de muur, gelijktijdig met de straatgevechten, door andere gewapende actie, door 
sabotage van spoorwegen e.d. In de latere dagen van de opstand hadden gewa~ 
pende acties in het gehele land plaats om de Joodse makkers te ondersteunen. 
De opstandelingen, die hebben kunnen ontkomen en zich bij de partisanen in de 
bossen voegen, dankten dit practisch allen aan de hulp der V olksgarde. 

De enige grote mogendheid die daadwerkelijk heeft geholpen, was de Sowjet~ 
Unie. De laatste tien dagen van augustus '42, tijdens de deportatie, bombar~ 
deerde zij doorlopend, vooral de zetel van de Gestapo. 2 ) 

* De uitzonderlijke betekenis van de ghetto~opstand blijkt ook uit de reactie 
der beulen. Himmler, het hoofd van de S.S., achtte op de vierde dag de door 
zijn handlanger Stroop gebruikte middelen onvoldoende en gelastte hem .,äus~ 
serste Rücksichtslosigkeit"; daarop werd de gehele wijk in de as gelegd. Zowel 
Hitier als zijn tankgeneraal Guderian wilde precies op de hoogte zijn van de 
gevechten in het zwaarst beproefde stadsdeel van Warschau. Om de actie te~ 
gen de opgestane Joden te leiden had Himmler een van zijn opperbeulen ge~ 
stuurd, Jürgen Stroop, die zijn bloedige sporen al had verdiend in het rode Ham~ 
burg en daarna in het Sudetenland, West~ en Oost~Polen en de Sowjet~Unie. 
Na de opstand werd Stroop bevorderd en als .,Oberkommandierender der S.S. 
und Polizei'' naar Griekenland gestuurd. Hier werd hij de rechterhand van nie~ 
mand minder dan . . . . . Speidel. die daar toen in naam van hakenkruis en W es~ 
terse beschaving de Griekse verzetsbeweging trachtte te wurgen. 

Ook uit hun rapporten blijkt, welk een betekenis de nazi's aan de gebeurte~ 
nissen van het ·voorjaar 1943 toekenden. 

De Warschause worsteling vond weerklank in Polen, zowel onder de · parti~ 
sanen als in de andere ghetto's, zoals Bialystok, ja, tot in de dodenkampen toe. 
Zowel het kamp van Treblinka als dat van Sobibor werd opgeheven, resp. in 
augustus en october '43, . nadat de ongelukkigen, die er moesten sterven, tegen 
hun beulen waren opgestaan. 

Ook in Vilnius (Wilno) kwam het tot felle strijd. Hier schreef Hirsz Glik het 
beroemd geworden partisanenlied: .,Sage nie, dies sei der letzte Weg .... " 

Tot ver over de grenzen van Polen en van Europa drong de faam van de 
unieke gebeurtenis door. Een ontroerende weerslag ervan vindt men in het boek 
van de Amerikaanse schrijver John Hersey, .,The Wall", dat ook in het Neder~ 
lands is uitgekomen als .,De Muur" en dat blijkens het werk van Mark ondanks 
de romanvorm eveneens op authentieke gege•vens berust. 

De verschijning van het boek van Mark in het Duits tenslotte is om meer dan 
één reden van het grootste' belang. Ten eerste, omdat de feiten aan een ruimer 
publiek bekend worden dan door de Poolse tekst alleen. Maar niet minder, om~ 
dat dit werk, het verslag van een der grootste schanddaden in de geschiedenis, 
het duivelswerk van de Duitse nazi's en hun knechten, thans te Berlijn is ver~ 
schenen. De Duitse Democratische Republiek laat hierdoor eens te meer zien, 
dat zij gegrondvest is op het .,andere Duitsland", dat van Anton Schmidt, Thäl~ 
mann en Thomas Mann. En dit is meer dan ooit nodig, nu z!ch de gruwelijke 

') Na ontvangst van het alarm uit het vechtende ghetto (door bemiddeling van 
Bjelorussische partisanen) bombardeerden Sowjet.vliegtuigen in de nacht van 13 
op 14 mei opnieuw de Duitse stellingen in de Poolse hoofdstad. 
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hoon aan Hitler's millioenen slachtoffers voltrekt, dat Hitler's dienstknecht Spel· 
del ,_ alweer ,....... zgn. Europa mag verdedigen. 

Critiek op onderdelen van het werk heeft weinig zin, als men bedenkt dat het · 
beschikbare materiaal enorme leemten vertoont of zelfs onleesbaar is geworden. 
Een woord van bewondering is op zijn plaats rvoor de nauwgezetheid van de be· 
werking. Een enkele vraag slechts: waarom is de naam niet vermeld van de 
schepper van het monument voor het ghetto, waarvan de foto's omslag en boek 
sieren? Het is het werk van de uit Polen afkomstige beeldhouwer Rappoport, 
die te Parijs de reliefs boetseerde, die het enige overgebleven stuk muur van het 
ghetto als een vermaning aan het nageslacht bewaren. Het werd kort na de oor· 
log onthuld (ook het jaartal ontbreekt) en het is, evenals Hersey' s verhaal en 
nu dit historische overzicht van Mark een monument, de bovenmenselijke moed 
en geestkracht van de gervallen strijders en het leed van de weerloze slachtoffers 
waardig. 

De herinnering aan die sombere voorjaarsmaanden mag nooit verslappen. juist 
niet, nu de vrede nog steeds bedreigd wordt en nazi~gifmengers ons weer als 
heelmeesters wmden aangepraat. 

Ook voor ons en voor de toekomst gelden Mark's woorden: "De opstand in 
het ghetto van Warschau heeft voor onze generatie een bij uitstek opvoedende 
betekenis. Hij toont aan, dat er geen situatie bestaat. waaruit geen uitweg mo· 
gelijk is door strijd voor de menselijke waardigheid, voor de overwinning op de 
dood". 

C. KLAPHEK. 

De kleurbarriere - een verslag van de 

Conferentie van Bandung 

Het is nog maar twee jaar geleden, dat in de Indonesische bergstad Bandung 
vertegenwoordigers van 29 Aziatische en Afrikaanse landen, die meer dan een 
miljard zielen vertegenwoordigden, bijeenkwamen. Twee jaar is slechts een kor· 
te spanne tijds, doch nu reeds spreekt men van de "h i s t o r i s c h e conferentie 
van Bandung", omdat zij geschiedenis heeft gemaakt en de "geest rvan Bandung" 
een begrip is geworden, dat het verlangen en de wil naar vrede, volledige onaf· 
hankelijkheid en welvaart van deze Aziatische en Afrikaanse volkeren tot uit· 
drukking brengt. 

Voor Nederland had deze conferentie niet slechts" betekenis, omdat zij werd 
gehouden in een plaats van zijn vroegere kolonie (hetgeen de gewijzigde ver· 
houdingen demonstreerde) , doch omdat de Nieuw ~Guinea~politiek van de rege• 
ring er werd veroordeeld. In internationale kolonialistische kring wordt nog 
maar al te vaak getracht de betekenis van de conferentie van Bandung te ont· 
kennen en zijn resultaten dood te zwijgen. Ook in Nederland. 

De uitgeverij W. van Hoeve, die ook het pleidooi van Prof. Teeuw voor he· 
tere betrekkingen met Indonesië als brochure uitgaf, heeft nu een poging gedaan 
de conferentie van Bandung meer bekendheid te geven en daartoe De Kleurbar· 
rière 1 ), een verslag van de conferentie van Bandung door Richard W right, uit· 

1) Richard Wright- De Kleurbarrière. Uitg. W. van Hoeve. I 7,90. 
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gegeven. Het uitgangspunt voor deze uitgave blijkt uit de woorden, die de ver~ 
taalster het boek meegeeft: ,.Het werd een indrukwekkende manifestatie waar~ 
van de betekenis in eerste instantie door het Westen is onderschat doch die -
naar bij de kwestie om het Suez~kanaal duidelijk werd - niet alleen vruchtbaar 
bleek, doch tot een zeer vitale saamhorigheid heeft geleid". 

Jammer is het daarom, dat De Kleurbarrière een ,.gekleurde" reeks van in~ 
drukken van Bandung geeft en niet die "vitale saamhorigheid" tot uitdrukking 
brengt. Richard W right heeft dit rverslag - al houdt hij ook het Westen vaak 
de spiegel voor - met insinuaties een anti~communistische tendenz willen geven. 
Zijn aanval richt zich tegen Tsjou~En~lai, waarbij hij het communisme ,.theo~ 
rieën" in ae schoenen schuift, die niets met communisme, doch alles met verdacht~ 
makingen te maken hebben. (B.v. over "Moskou en Peking" deze zin: Terwijl 
zij zich vooralsnog afzijdig hielden van een methode of een theorie om deze 
enorme mensenmassa in bepaalde banen te kunnen leiden, bleven zij met koude, 
cynische ogen toezien om voor zichzelf uit te maken welke "munt zij daar zelf 
uit konden slaan".) 

Wrights verslag, het ligt in de titel - de kleurbarrière - al opgesloten, 
baseert zich op rassendiscriminatie en religie als kenmerken van het kolonialisme 
en noemt ze ook als drijfveren voor de anti~kolonialistische strijd. Hij bouwt 
daarop in feite zijn betoog en het is de strekking van de vragen, die hij aan tal 
van personen stelt. Wright suggereert zelfs, dat deze beide factoren de binding 
tussen de A.A. landen zouden zijn, hoewel president Sukarno - in het boek 
geciteerd - in de openingsrede zei: "Wij zijn bijna allen gebonden door een 
gemeenschappelijke ervaring, het kolonialisme". 

Ongetwijfeld is de rassendiscriminatie een begeleidend rverschijnsel van de ko~ 
loniale maatschappij (er worden een aantal voorbeelden gegeven hoe de Neder~ 
landse kolonialisten tegenover Indonesië deze discriminatie bedreven). Het ko~ 
lonialisme is echter niet de scheiding tussen "blank" en ,.niet~blank", tussen "het 
Westen" en Azië en Afrika. Het wezen van het kolonialisme ligt in de staatkun~ 
dige en economische overheersing, waarvan de economische overheersing in vele 
landen is blijven bestaan terwijl de pogingen van de imperialisten om hun poli~ 
tieke overheersing te herstellen tot spanningen leidt. 

Zo zei de voorzitter van de conferentie, Ali Sastroamidjojo: "Eén der voor~ 
naamste oorzaken van de huidige spanningen hier is het kolonialisme, de oude 
plaag waaronder Azië en Afrika eeuwenlang hebben geleden, een onderwerp dat 
nu onze bijzondere belangstelling hebben zal. Het mag waar zijn dat het grootste 
deel van de mensheid wel tot de overtuiging is gekomen dat het kolonialisme 
moet worden beschouwd als iets dat tot het rverleden behoort, maar het feit blijft 
bestaan, dat het kolonialisme nog altijd springlevend is. Wanneer wij een blik 
werpen op de kaart van Azië en Afrika dan vinden wij vele plaatsen, hele landen 
zelfs, die nog gekluisterd zijn met de ketenen van het kolonialisme. Bovendien 
hebben velen van ons nog de kleine of grote doornen in het vlees van de kolo~ 
niale overheersing". 

En juist in de strijd tegen de koloniale overheersing worden niet alleen de 
banden tussen de A.AAanden gesmeed, maar ook tussen de v o 1 k e r e n van 
die landen en de v o 1 k e r e n van het Westen. 

Zoals b.v. voor de Nederlandse arbeidersklasse en het Indonesische rvolk géén 
kleurbarrière de wederzijdse gevoelens van vriendschap en verbondenheid scheidt 
en géén kleurbarrière de Russen weerhoudt het Chinese volk zo grootscheeps bij 
zijn opbouw te helpen. 

Daarom is de strekking van W rights verslag - om zijn anti~communisme en 
zijn verkeerde inzichten ten opzichte van het kolonialisme - in tegenspraak met 
een van de voornaamste principes van de Bandung~conferentie: het vreedzaam 
naast elkaar bestaan ongeacht het politieke stelsel en de gelijkberechting. 

Henk de Vries. 
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Nieuw verschenen boekenJ 

Plechanow, Zur Frage der Entwicklung der monistischen Geschichtsauffassung. 
Dietz Verlag. 1956. f. 5.80. 

Der Freiheitskampf des spanischen Volkes und die internationale Solidarität. 

Dokumente und Bilder zum nationaLrevolutionnairen Krieg des spanischen VoL 

kes 1936.1939. Dietz Verlag. 1956. f. 12.50. 

Marx.Engels, Werke. (zal in 35 delen verschijnen). Deel I. 1839-1844. Dietz Ver. 

lag. 1957. f. 10.-

Karl Marx, Grundrisse der politischen Okonomie. (Rohentwurf) 1857.1858. All

hang 1850.1859). Dietz Verlag. 1953. f, 11.50. 

Karl Marx, Theorien über den Mehrwert. Vierter Band des "Kapitals". 1. Teil. 

(verschijnt in drie delen). f. 9.50. Dietz Verlag. 1956. 

Lenin, wie wir ihn kannten. Erinnerungen alter Kampfgefährten. Dietz Verlag. 

1956. f. 3.80. 

Rosa Luxemburg, Ausgewählte Reden und Schriften. 2 delen. Dietz Verlag. 1955. 

f. 7.80 per deel. 

Thälmann, Reden und Aufsätze zur Geschichte des deutschen Arbeiterbewegung. 
Deel I. 1919-1928. f. 8.50. 
Deel 11. 1928-1930. f. 7.60. 
Deel III, handelend over de jaren 1930 tot aan Thälmann's dood, is nog niet ver. 
schenen. Het zal bestaan uit 2 Halbbände. 

National Economy of the U.S.S.R. Statistica! Returns. Uitgave van het Centrale 
Bureau voor Statistiek bij de Ministerraad van de Sowjet-Unie. Moskou, Uitge. 
verij voor vreemde talen. 1957. f, 3.90. 

Alle hier vermelde werken zijn verkrijgbaar bij de boekhandel Pegasus. 
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Daniil Granin 

de baanbreker 
Openhartig, zonder hun gebreken te 
verdoezelen, tekent Granin zijn mensen. 
Fel hekelt hij het optreden van die 
Sowjetburgers, die uit eigenbelang, eer
zucht, en om persoonlijk voordeel de 
vooruitgang van hun land remmen. 
Q;""értuigend is het beeld, dat de schrijver 
schildert van diegenen, die zich met al 
hun kracht daartegen verzetten en uit
eindelijk de overwinning behalen. 
Een sterk boek, dat u van de eerste 
tot de laatste bladzijde zal boeien. 
Vertaald door Mr I. E. Prins-Willekes
Macdonald. Stofomslag: Lex Jagtenberg. 
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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. 

I ER IS GEEN "VERBETERD?' 
IMPERIALISME 

Onder de indruk van de hoogconjunctuur is de gedachte gerezen, dat 
het huidige kapitalisme zich op ingrijpende wijze zou onderschei

den van het imperialisme, zoals Lenin het in zijn tijd onderzocht. De 
consequentie van deze opvatting is, dat de marxistisch-leninistische 
theorie van het imperialisme over boord moet worden geworpen of, 
op zijn minst, dient te worden herzien. In het Franse links-socialisti
sche tijdschrift "Cahiers Internationaux" (maart 1957) bv. uitte Mi
chel Lucenay in een discussie over het hedendaagse kapitalisme de 
mening, dat " ..... de klassieke analyse van het imperialisme, die ver
richt is door Hilferding1 ) en Lenin aan een ernstige revisie moet wor
den onderworpen om haar op de hoogte van haar tijd te brengen". 

Aan deze verlangens tot revisie liggen de stellingen ten grondslag, 
-dat het kapitalisme in staat is een hoog levenspeil tot stand te bren

gen en het bestaan van de a11beiders verbetert; 
- dat in de huidige periode de imperialistische expansie niet meer 

zo'n grote rol speelt en 
- dat de crisisgevaren bedwongen kunnen worden door de grotere 

mogelijkheden tot staatsingrijpen. 
Deze gedachten worden ook gepropageerd door de sociaal-democra

tie, die onder de werkers de mening wil doen post vatten, dat zonder 
klassenstrijd door middel van geleidelijke hervormingen het socialisme 
binnen het kapitalistische stelsel kan groeien. Dit heeft ten doel de 
arbeiders af te houden van de revolutionaire strijd en hen onschadelijk 
te maken voor de macht van de monopolies. De ideologen van de bour
geoisie voeren terzelfdertijd een campagne om het kapitalisme voor te 
stellen als een "volkskapitalisme", dat ten voordele zou strekken zo• 
wel aan ondernemers als arbeiders, die op de duur allen bezitters zou
den worden. Degenen, die streven naar revisie van de marxistisch-le
!iinistische ontleding van het imperialisme, werken deze ideologische 
cámpagne objectief gezien in de hand. 

I 

Zij die het kapitalisme in staat aehten het levenspeil van de arbeiders 
te verbeteren, richten hun aanvallen op de door de marxisten ge

vonden wet van de relatieve en absolute verarming van de arbe1ders
klasse. Het hoge bestaansniveau in Amerika en ook de toestanden in 
West-Europa zouden vooral de gedachte aan een absolute verarming 
logenstraffen. 

Ook in enkele communistische organen werden stemmen in deze 



richting gehoord. In het Engelse blad "The Marxist Quarterly (januari 
1957) stelt M. Dobb zich tegenover de z.i. overdreven opvattingen van 
de Sowjet- en Franse communistische economen over dit onderwerp 
en in het Italiaanse tijdschrift "Renascita" (jan.-febr. 1957) is de con· 
clusie van V. Spano, dat deze theorie zou leiden tot het ontkennen van 
de mogelijkheid van het veroveren van verbeteringen door de arbei· 
dersklasse onder het kapitalisme. 

Veelal wordt evenwel niet Marx' theorie bestreden, maar het uiterst 
vereenvoudigde beeld dat men zich er van heeft gemaakt. 

Marx' opvatting komt niet neer op een soort onontkoombare "ijze
ren" loonwet; uiteraard is de strijd voor verbeteringen mogelijk en 
noodzakelijk en kan zij vruchten afwerpen, maar deze mogelijkheden 
zijn beperkt en aan de uitbuiting en ontrechting kan alleen een eind 
worden gemaakt, als het kapitalistische stelsel als zodanig wo11dt om· 
ver geworpen. 

Bij de aanval op de wet van de absolute verarming wordt bovendien 
meestal alleen gekeken naar de toestanden in de periode van hoogcon· 
junctuur. Het is echter bekend, dat in een periode van hoogconjunc· 
tuur en schaarste aan arbeidskrachten de beste mogelijkheden bestaan 
om het loon zo dicht mogelijk bij de waarde van de arbeidskracht te 
brengen. Nu de monopolies steeds meer de absolute heerschappij ver· 
krijgen en de staatsmacht als hun directe zaakwaarnemer optreedt, 
ontmoet dit evenwel meer moeilijkheden dan voorheen. De bestedings
beperking in ons eigen land leert ons, dat ook in een hoogconjunctuur 
een aanval op het levenspeil niet is uitgesloten. Als de werking van de 
wet der absolute verarming wordt nagegaan, is het nodig niet alleen 
te kijken naar de hoogconjunctuur, maar moet een hele periode, een 
gehele cyclus in ogenschouw worden genomen. 

Vaak wordt ook vergeten, dat in de waarde van de arbeidskracht een 
historisch en sociaal element zit. Bij het nagaan van de absolute ver· 
arming moet daarom niet alleen gekeken wol'den naar de ontwikkeling 
van het reële loon, maar ook naar de veranderingen in de waarde van 
de arbeidskracht, die in verband staan met de technische ontwikkeling 
en de toenemende arbeidsintensiteit. De technische ontwikkeling toch 
brengt met zich mee, dat nieuwe behoeften ontstaan, waarvan de be
vrediging wordt opgenomen in de waarde der arbeidskracht. De toene
mende ,arbeidsintensiteit leidt ertoe, dat er meer nodig is om de ar· 
beidskracht te herstellen. Hieruit blijkt, dat de absolute verarming 
daarom zelfs plaats kan hebben bij een s t ij g en d reëel loon. Dat de 
arbeidskracht ver onder haar waarde wordt betaald, waardoor geen 
volledige reproduktie kan plaats hebben, blijkt o.a. uit het gestegen 
ziektepercentage en het verhoogde aantal bedrijfsongevallen. 

Inderdaad ligt het Amerikaanse levenspeil naar onze begrippen vrij 
hoog. Bewijst dit echter de weldadigheid van het kapitalisme? Neen. In 
de 19de eeuw waren de Engelse arbeiders de arbeidsaristocratie van de 
were1d. Thans is de Amerikaanse arbeidersklasse dit ten aanzien van 
de arbeiders van de andere-kapitalistische landen. Dit komt, naast met 
de historische ontwikkeling van Amerika verbonden oorzaken2

), omdat 
nu Amerika het leidinggevende imperialistische land is, dat het groots
te deel van de kapitalistische wereLd schatplichtig heeft gemaakt. Voor 
de Amerikaanse arbeiders vallen daarbij ook kruimeltjes af, wat dan 
een hoger levenspeil geeft dan dat van de werkers in de andere kapita· 
listische landen. 
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Zo is het evenwel niet voor alle Amerikaanse arbeiders. Het geldt 
niet voor de Negers, voor de Mexicanen en Puertoricanen, voor de land
arbeiders, voor de arbeiders in de textielindustrie en een aantal andere 
groepen. Kentekenend is, dat terwijl het Heller-budget het noodzake
lijke weekloon voor een gezin van vier personen stelt op 108 dollar, het 
gemiddelde arbeidsloon in de Amerikaanse industrie 80,13 dollar be
draagt. Ook zijn er aanzienlijke regionale verschillen. De correspon
dent in de Verenigde Staten van het Franse blad "!'Economie" (april 
1957) schrijft: "De economische macht en rijkdom zijn in de Ver. Sta
ten geconcentreerd in enkele bepaalde gebieden, die een zeer hoog le
venspeil hebben, terwijl andere gebieden het peil van Frankrijk of En
geland nauwelijks overschrijden of het zelfde zijn en soms zelfs afdalen 
beneden het peil van Zuid-Italië". De toestand in de Ver. Staten is dus 
aanzienlijk minder idyllisch dan ze vaak wo:vdt afgetekend. 

En als de kapitalistische wereld als een geheel wordt beschouwd, is 
het nog duidelijker dat de absolute verarming zich doorz.et. Dit werd 
bv .onderstreept door een burgerlijk econoom als prof. Gunnar Myrdal, 
die het in een in Egypte gehouden lezing, waarin hij sprak over de 
economische ongelijkheid tussen de industriële en onderontwikkelde 
landen, mogelijk achtte, dat "in weerwil van de effectieve vooruitgang 
ln de hoogontwikkelde landen de economische welstand van ieder men
selijk wezen in de niet-communistische wereld thans slechter is dan in 
1913 en mogelijk zelfs dan in 1900". 

In een in het maandblad van de Amerikaanse communisten "Politi
ca! Affairs" (april1957) afgedrukte lezing voor studenten van Nemmy 
Sparks heet het, dat dit "geen vaete basis" is voor de Verenigde Staten. 
Dat is het zeker niet. Het is meer een vulkaan, waarop de uitzonde
ringspositie van een deel der Amerikaanse arbeiders is gegrondvest. 
Uiteraard kan dit geen duurzame situatie zijn. Om werkelijk hun le
venspeil te verdedigen, is er ook voor de Amerikaanse arbeiders maar 
één weg: tezamen met alle andere werkers in de wereld het kapitalis
me, en in het bijzonder het Amerikaanse imperialisme, te overwinnen 
en het te vervangen door het socialisme. 

II 

De vraag naar de verhouding tussen Amerika en de re.st van de ka
pitalistische wereld en tussen de industriële en onder-ontwikkelde 

landen leidt ons tot het tweede punt, waarop de aanval wordt gericht. 
De imperialistische expansie zou niet meer zo'n betekenis hebben. 
Bevestigen de cijfers deze stelling? In het geheel niet. Zij laten zien, 
dat deze expansie in de vorm van buitenlandse handel en kapitaalex .. 
port wel degelijk van groot belang is. Vooral juist na 1948 zijn deze 
weer toegenomen en dit verklaart ten dele de boom van de laatste ja
ren. De gegevens over de kapitalistische landen op het Europese con
tinent onderstrepen dit: 

1948 in % van 1937 
94 Industriële productie 

Omvang van de export 
(in goederenhoeveelheid) 

66 

1954 in % van 1948 
158 
252 

In 1955 en 1956 begon dit proces van uitbreiding van de buitenlandse 
handel op hindernissen te stuiten; de strijd om de afzetmarkten kreeg 
een scherper karakter. 

De expansie op het gebied van de buitenlandse handel is nauw ver-
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bonden met de expansie van de kapitaalexport. De uitvoer van kapitaal 
is een belangrijk middel om de markt te veroveren in het land, waar 
het kapitaal heengaat. Bovendien dient de kapitaalexport om grondstof· 
fenbronnen te veroveren, de koloniale heerschappij te verkrijgen of te 
behouden en door grotere uitbuiting de productie winstgevender te ma. 
ken. In de na-oorlogse jaren zijn in het bijzonder de kapitaalbeleggingen 
van de Verenigde Staten toegenomen. 

De privé-investeringen van de Ver. Staten in het buitenland bedroe: 
gen (in miljarden dollars aan het eind van het jaar): 
1919 1930 1939 1945 1950 1955 

7,0 17,0 11,4 13,5 19,0 29,0 
Bij het beoordelen van de Amerikaanse kapitaalexport kan men zich 

echter niet beperken tot deze privé-investeringen. Ook de staatsbeleg· 
gingen moeten worden meegerekend. 

Het verband tussen deze staats- en privé-investeringen is duidelijk 
uitgesproken in het rapport-J ohnston, dat begin 1957 werd gepubli· 
ceerd. Hierin wordt verklaard, dat "het toewijzen van openbare fond· 
sen in het begin nodig is om de stroom van privé-kapitalen te stimule· 
ren". 

Als men de privé-beleggingen en de staatsinvesteringen in engere 
zin tezamen rekent, kan worden gesteld dat de buitenlandse beleggin· 
gen van de Ver. Staten gestegen zijn van 11,4 mlrd dollar in 1939 tot 
44,9 mlrd dollar aan het eind van 1955. 

Hoe beoordeelt nu Nemmy Sparks deze ontwikkeling. Hij zei in de 
reeds genoemde lezing: "Als we zien, dat de Amerikaanse buitenland· 
se beleggingen zijn gestegen tot 45 mlrd dollar (vier maal het vooroor· 
logse peil) en dat deze investeringen niet leiden tot een verhoging van 
het levenspeil van de bevolking in deze landen (de onderontwikkelde 
gebieden, de koloniën en vroegere koloniën) dan moeten we erkennen, 
dat te veel volken in de wereld gevoelen, dat ons hoge levenspeil tot 
een zekere graad, zeg door het lot van de oorlog of de geschiedenis of 
noem het imperialisme, op hunkosten is verkregen". 

Zo, zo, deze beleggingen verhogen dus het levenspeil niet. Hoe is het 
mogelijk . . . . . Verbazing daarover kan men verwachten van dames 
van de zending, die lange zwarte kousen of borstrokjes breien voor 
negerkindertjes, of bij reformisten van het slag van Geert Ruygers, 
maar toch niet van marxisten! Verhoging van het levenspeil is nu een
maal niet de bedoeling. Het doel is vergroting van de uitbuiting, van 
de winsten van de monopolies. En of je dit nu niet of wel wilt zeggen, 
dat is het wezen van het imperialisme. Als dit niet duidelijk wordt ge
zegd, wordt het de arbeiders, die het antwoord zoeken op de vragen 
~van deze tijd, onmogelijk om zich een duidelijk beeld te vormen en 
worden zij niet ontrukt aan de invloed van de burgerlijke ideologie die 
bazelt over het lot van de geschiedenis". 

Deze beleggingen dienen als voorbereiding van grootscheepse uit
·plundering. Een voorbeeld. Van 1950-1955 haalden de Verenigde Sta· 
ten uit de gebieden, waar hun kapitaal was geïnvesteerd, als winst een 
bedrag van 16,3 mlrd dollar. Dit is meer dan het jaarlijkse nationale 
inkomen van geheel Afrika met zijn meer dan 200 mln inwoners teza. 
men!· De winstvoet op het geëxporteerde kapitaal is aanzienlijk hoger 
dan op het kapitaal, dat in het binnenland is belegd. 

En wát was het resultaat voor de industriële ontwikkeling? In ver· 
gelijking met voor de oorlog was de industriële productie van de ka-
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pitaal-uitvoerende ontwikkelde landen in 1955 gestegen met 45 pct en 
van de onder-ontwikkelde landen slechts met 5 pct. Zo ziet men dus 
wat de kapitaal-uitvoer oplevert. 

De Amerikaanse kapitaalexport richt zich niet alleen tot onderont
wikkelde landen; zij heeft zich in de jaren na de oorlog ook geworpen 
op de industrieel-voortgeschreden landen. Door middel van het Mar
shall-plan en later door het program voor "wederzijdse veiligheid" 
werden de landen, die "hulp" ontvingen, geketend. Dit bevestigt Le
nins woorden, dat, "voor het imperialisme het streven naar annexatie 
niet alleen van agrarische, maar zelfs van zeer hoog ontwikkelde indu
striële gebieden kenmerkend is". (Keuze uit zijn werken, dl. 11 blz. 109) 

De 950 militaire bases, die de Verenigde Staten in een zestigtal lan
den hebben aangelegd en die de "vrijheid" van deze landen moeten 
beschermen, hebben niet in de laatste plaats ten doel de Amerikaanse 
belangen te bewaken en te verhinderen, dat deze landen een eigen, 
zelfstandige koers gaan volgen en zich vrijmaken van de overheersing 
door het dollar-kapitaal. 

Om het met Sparks te zeggen: dat is geen "vaste grondslag". Want 
de volkeren zullen deze onderdrukking niet duurzaam verdragen. Ook 
delen van de bourgeoisie, die niet met de nauw met Amerika verbon
den monopolies gelieerd zijn, morren over de afhankelijkheid. Het juk 
zal worden afgeworpen. De plotselinge uiting van anti-Amerikanisme 
op Formosa is wat dit betreft een teken aan de wand. 

Hoewel de tendenz tot imperialistische expansie een belangrijke rol 
speelt, heerst zij niet volstrekt. Een tweede tendenz gaat zich voortdu
rend sterker uiten. Dat is de tendenz tot groei van de krachten, die 
deze imperialistische expansie de voet dwars zetten. Deze leidt tot be
perking van het gebied waar het kapitaal uit de hoog-ontwikkelde 
landen heerst en maakt de monopolies huiverig voor kapitaaluitvoer. 
Deze tendenz draagt uiteindelijk een dieper karakter dan de eerste en 
zal er toe leiden, dat deze factor van de Amerikaanse welvaart in be
tekenis vermindert en ten slotte weg valt. Ook met de andere imperia
listische landen zal het zo gaan. 

111 

Door talrijke burgerlijke economen wordt gepropageevd, dat het te
genwoordig mogelijk is een crisis te voorkomen door bewust in

grijpen van de zijde van het bedrijfsleven en de staat. Als bewijs wordt 
aangevoerd, dat zich na de oorlog geen alomvattende internationale 
crisis heeft voorgedaan. Vooral de grote omvang van de militaire pro
ductie zou een stabiliserende invloed hebben uitgeoefend, want een 
gemilitariseevde economie zou gelijk staan met een plan-economie .... 

Een dergelijke lof voor de militarisering en oorlogsvoorbereiding ~ 
niet nieuw. Reeds de Duitse econoom Werner Sompart schreef: "De 
betekenis, die de militarisatie van de staat, opgeroepen door de impe
rialistische beweging, voor de ontwikkeling van het kapitalisme heeft, 
is volkomen duidelijk. De zich uitbreidende vraag naar militaire mate
rialen schiep een oorlogsindustrie en bevorderde daardoor op buiten
gewone wijze een snelle en krachtige ontwikkeling van de zware in
dustrie". De Engelse econoom Keynes, de afgod van de hedendaagse 
burgerlijke economie, dacht er evenzo over. "Zelfs oorlog kan dienen 
tot vergroting van de rijkdom", zei hij. 

Inderdaad omvat de productie voor militaire doeleinden een groot 
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deel van de totale productie. Dobb spreekt in zijn reeds eerder ge
noemd artikel over 20 tot 25 pct van de Amerikaanse productie; in En
geland en Frankrijk is het 10 tot 15 pct. 

In het Amerikaanse blad "Business Week" (mei 1957) werden enkele 
gegevens gebracht wat dit voor de afzonderlijke industrietakken en be
drijven betekent. De electronische industrie bracht b.v. in het afgelo
pen jaar een productie tot een bedrag van 6 mlrd dollar voort. 75 pro
cent hiervan werd gemaakt in opdracht van de Amerikaanse regering. 
In de vliegtuigbouw ligt dit nog hoger. Een bedrijf als de "Genera! 
Dynamics" levert 75 tot 80 pct van zijn productie voor militaire orders. 
Dank zij deze regeringsarders steeg de afzet van het bedrijf van 336 
mln dollar in 1950 tot meer dan 1 mlrd dollar in 1956. Deze onderne
mingspeelt een grote rol op het gebied van productie van vliegtuigen, 
geleide projectielen en electronische uitrusting. "Business Week" trekt 
uit de door haar gebrachte gegevens de conclusie, dat de militaire pro· 
ductie de belangrijkste factor is van de tegenwoo11dige Amerikaanse 
economie. 

vvat zegt nu Nemmy Sparksover de betekenis van deze militarisatie 
der economie? Zijn oordeel luidt: "Een feit is, dat onze huidige Ame
rikaanse voorspoed berust op een zeer wankele grondslag. Een aan· 
zienlijk deel van onze productie en werkgelegenheid berust op de be
wapeningsindustrie. Dit is geen betrouwbare of permanent aanvaard· 
bare grondslag". 

Natuurlijk, Sparks zei dit tot kleinburgerlijk georiënteerde studen· 
ten die mogelijk voor het eerst iets hoorden van het standpunt der 
marxisten. Maar zijn in het marxistische maandblad gepubliceerde le
zing wordt bestudeerd door de arbeiders als de analyse die de commu· 
nisten geven van de Amerikaanse werkelijkheid. Is het dan voldoende 
om te spreken over de bewapening als over een "grondslag" van de 
economie, zij het dan een wankele? Is het niet juister te zeggen, .dat 
ze een zelfde grondslag geeft als een valluik? 

Economisch gezien geeft de militarisatie inderdaad aanvankelijk een 
stimulans aan de productie en aan de kapitaalsaccumulatie. Maar tege
lijkertijd bevordert zij het aangroeien van alle elementen van een cri
sis. Zij het dat deze zich vooreerst alleen onzichtbaar en in het ver
borgene ontwikkelt. 

Demilitarisatie verdiept de wanverhouding tussen productie en ver· 
bruik, tussen het groeiende productie-apparaat en de koopkrachtige 
vraag van de bevolking. Zij brengt een verkeerde verhouding tot stand 
tussen de verschillende productie-takken en brengt de normale ver· 
vanging van het productie-apparaat in de war. Een herverdeling van 
het nationale inkomen ten voordele van de grote monopolies wordt er 
door bevorderd en dit heeft uiteindelijk ook weer zijn uitwerking op 
de economie. Dit alles gaat gepaard aan inflatie en ontwrichting van 
de staatsfinanciën. Op een zeker moment moet zich dit uiten, eerst in 
de stabiliteit van de economie en ten slotte in een crisis. 

Door de groeiende macht van de monopolies, die de militarisatie zien 
als een voortdurende bron van stijgende winsten, leidt ze tot een ware 
avantuurspolitiek op economisch gebied. Aan de wetten van de eco
nomie trachtten de monopolisten te ontsnappen door steeds verder te 
gaan op de weg van de bewapeningswedloop en met allerlei nood· 
sprongen en zich in bochten wringend") pogen ze de steeds weer op
doemende moeilijkheden te ontwijken en op te lossen. Dit kan echter 
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d~ tegenstellingen, die in de kapitalistische economie bestaan, alleen 
maar verdiepen en de botsingen nog verscherpen. 

De avonturiersdaden op economisch gebied gaan samen met avon
turiersgedoe op het terrein van de internationale politiek. Het komt 
neer op het voortdurend langs de rand van de afgrond balanceren. 

Amerikaanse economen berekenen al koelbloedig wat een val in die 
afgrond zou betekenen. Prof. Seymour Harris schat de kosten van een 
derde wereldoorlog voor Amerika op 3000 mlrd dollar en een andere 
Amerikaanse "geleerde" heeft berekend, dat er ongeveer 17,5 miljoen 
Amerikanen in zo'n oorlog zouden sneuvelen. Ook hierin zijn de Ame
rikaanse professors niet origineel. De Japanse en Duitse hooggeleerde 
herauten van de oorlogsaanstichters hadden eveneens berekend wat 
de oorlog hun staten zou kosten, aan geld en mensen. Hun berekenin
gen kwamen niet erg uit: het kostte meer, zowel in financiën als in le
vens. En terwijl zij een overwinnng als saldo hadden beraamd, werd 
het een nederlaag. Nu zou echter niet alleen een militaire nederlaag 
in het gecijfer betrokken dienen te worden, maar het verdwijnen van 
het hele kapitalistische stelsel als zodanig. 

De lieden die krijgsdansen uitvoeren op het valluik van de militarisa
tie moeten tijdig op de vingers worden getikt. Het eensgezinde optreden 
van de volkeren en, binnen het land, de verenigde actie van alle anti
monopolistische krachten met de arbeidersklasse aan het hoofd is hier
toe in staat. 

De behandeling van deze drie vraagstukken is kort en, ongetwijfeld, 
onvolledig. Doch hopelijk is zij voldoende om aan te tonen, dat het 

onjuist is om een revisie van de marxistisch-leninistische theorie over 
het imperialisme te verlangen. Integendeel, elke nieuwe stap in de ont
wikkeling is een bevestiging van deze theorie en laat zien, dat alleen 
door haar te hanteren de ingewikkelde werkelijkheid onzer tijd kan 
worden begrepen. 

JAAPWOLFF. 

1) R. Hilferding, een Duitse sociaal.democraat, die in zijn boek .,Het Financiers. 
kapitaal" het imperialistische stadium van het kapitalisme analyseerde. Op een 
aantal punten was zijn analyse waardevol. Lenin oritiseerde echter al een reeks 
tekortkomingen die het opportunisme in de hand werkten. Na de eerste wereld
oorlog brak Hilferding geheel met het marxisme. 

2) Reeds Marx wees er bv. op, dat in Amerika als gevolg van het niet-bestaan 
van feodale overblijfselen, de grote reserve aan ongebruikt vruchtbaar land en de 
schaarste aan arbeidskrachten de arbeiders lange tijd de .mogelijkheid hadden 
hoge lonen af te dwingen. Hoewel deze toestand aan het eind van de 19de eeuw 
veranderde , bleven de lonen hoger dan in Europa. Ook moet in ogenschouw 
worden genomen, dat Amerika, zowel in de eerste als in de tweede wereldoorlog, 
ver van de fronten lag, niet te lijden had van verwoestingen en in staat was zijn 
productie aanzienlijk op te voeren. 

a) Zelfs de PvdA-leiders, die in het algemeen hoog opgeven van de mogelijkheid 
om planmatigheid onder het kapitalisme te bereiken, moeten soms toegeven, dat 
de economische politiek in ons land daar niet veel op lijkt. A. VondeHng sprak 
bv. op een bijeenkomst van de Wiardi Beekmanstichting op 11 mei 1957 over het 
,.In hik en hljgstljl" gevoerde regeringsbeleid op economisch en financieel gebied. 
Hikken en hijgen, een onbedoelde kenschetsing van de avonturierspolitiek die de 
grote monopolies ook in het binnenland doorzetten. 
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CLARA ZETKIN, 
de revolutionaire 

0 P vijf juli is het honderd jaar geleden dat Clara Zetkin geboren 
we~d. Ter gelegenheid van deze herdenking worden in de Duitse 

Demokratische Republiek twee musea ingericht: in haar geboortedorp 
Wiederau en in Leipzig. 

Het leven van Clara Zetkin, dat zeer strijdbaar was, omvat een pe
riode van historische gebeurtenissen. Duitsland was verdeeld in ver
schillende feodale staatjes en het Pruisische militarisme vierde hoog
tijd. 

Tijdens haar leven vonden drie oorlogen plaats waarbij Duitsland 
betrokken was: n.l. de oorlog van Pruisen tegen Oostenrijk in 1866, de 
Duits-Franse oorlog van 1870 en de eerste wereldoorlog van 1914-1918. 
Op hoge leeftijd beleefde zij bovendien het aan de macht komen van 
het Hitier fascisme. 

In het licht van deze gebeurtenissen ontworstelde Clara Zetkin zich 
in dit tijdvak aan de burgerlijke ideologie en werd socialiste; in de 
strijd tegen het reformisme werd zij later communiste. 

Gedurende haar gehele leven nam zij niet alleen in de rijen van de 
arbeidersklasse in Duitsland, maar ook internationaal een actieve en 
strijdbare plaats in. 

Haar geboortedorp. 

Het dorp Wiederau waar Clara we~d geboren, was een arm wevers
dorp in het Erzgebergte, in Saksen. Haar vader de onderwijzer Eisner, 
was een humaan en gelovig mens, die de dorpelingen hielp zo goed hij 
kon, daarbij bijgestaan door zijn vrouw, die echter anders tegenover 
het leven stond. Zij was afkomstig uit een Leipziger burgerfamilie en 
niet behept met de Pruisische geest. Haar vader had gestreden in het 
Franse revolutionaire leger en had dit leger verlaten toen Na poleon 
zichzelf tot keizer kroonde. Zo waren ook Ciara's moeder de ideeën 
van "Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap" uit de Franse revolutie 
bekend en in het bijzonder hadden de gelijkberechtiging en de econo· 
mische zelfstandigheid van de vrouw haar belangstelling. Haar moeder 
was bovendien een temperamentvolle vrouw. Dit bleek ook uit haar 
houding tegenover de dominee als het er om ging, vrijstelling voor de 
arme dorpsgenoten te verkrijgen van de geldelijke bijdrage voor de 
kerk. 

Haar vader besteedde veel aandacht als onderwijzer aan het oplei
den van begaafde kinderen uit het dorp om hen een verdere opleiding 
mogelijk te maken en daartoe behoo11de ook CLara. 

Zo groeide zij op in een gezin waar de politieke gebeurtenissen in het 
land en in het dorp levendig we~den besproken. 

Van haar wordt verteld dat zij een ijverige lezeres was, die reeds op 
zeer jeugdige leeftijd de werken van de bekende schrijvers, zoals Schil
ler, Byron, Goethe, Shakespeare, enz. kende. Op de zolder vond zij eens 
een geschiedenisboek over de Franse revolutie dat zulk een grote indruk 
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op haar maakte, dat zij met de dorpsjeugd deze revolutionaire gebeur
tenissen in toneelstukken ging opvoeren. 

Toen zij veertien jaar was verhuisde de familie naar Leipzig. Het 
stond voor haar reeds lang vast, dat zij onderwijzeres wilde worden. 
In die tijd was dat het enige beroep dat althans financieel de vrouw 
zelfstandigheid waarborgde. 

Politieke groei. 
In Wiederau had Clara de ellendige toéstanden leren kennen van de 

handwevers, die na de intrede van het tijdperk der machines geen be
staan meer hadden. Dat gaf haar aanleiding om over de oorzaken hier
van na te denken en de politieke achtergronden er van te doorzien. 
Haar politieke belangstelling groeLde en werd zo groot, dat zij samen 
met haar klassegenoten op het Leipziger seminarium de werken van 
Marx en Engels bestudeerde, evenals de lezingen van Wilhelm Lieb
knecht, de vader van Karl Liebknecht, beiden vooraanstaande sociaal
democraten. 

Zo vond zij de weg naar de Duitse sociaal-democratische partij waar
van zij in 1878 lid werd. Zij behoorde tot één van de eerste leden, was 
pas een en twintig jaar oud en moest haar examen voor onderwijzeres 
nog afleggen. 

Haar ouders en een door haar zeer vereerde lerares, die leidster was 
van de burgerlijke vrouwenbeweging, waren het met haar stap niet 
eens. Maar Clara ging konsekwent de weg die zij meende te moeten 
gaan. 

Ook bij haar eerste broodheer, een rijke familie waar zij werkzaam 
was als gouvernante, stak zij haar mening niet onder stoelen of ban
ken. Over deze periode wordt de volgende anecdote verteLd. De vader 
van de dochters die zij moest opvoeden zij eens tegen haar: "Als iemand 
anders in mijn huis zulke opvattingen uitsprak, zou hij mijn huis uit 
vliegen. Maar als U weggaat, loop ik de kans dat mijn dochters met U 
meegaan". 

Juist in deze jaren was de hetze tegen de socialisten tot een hoogte
punt gekomen. De Duitse reactie vaardigde de beruchte "socialisten
wet" (1878) uit, waarbij de sociaal-demokratische partij buiten de wet 
werd gesteld. 

De Duitse sociaal-democraten werden in de illegaliteit gedreven, 
stonden aan vervolgingen bloot en vele leidende personen moesten 
als ballingen in het buitenland leven. 

In deze periode maakte Clara kennis met de jonge Russische revo
lutionair Osip Zetkin, die grote invloed op haar politieke ontwikkeling 
uitoefende. Wegens het verspreiden van illegale literatuur werd Zet
kin gearresteerd en week later uit naar Parijs, dat een centrum vorm
de van gevluchte revolutionairen. Later volgde Clara hem en trouwde 
Zetkin op 25-jarige leeftijd om met hem het leven van politieke vluch
teling in Frankrijk te delen. 
In Parijs. 

Evenals Karl Marx en vele anderen, heeft Clara Zetkin in balling
schap een moeilijk leven gehad, maar dat vormde geen belemmering 
om haar revolutionaire arbeid voort te zetten. 

Het inkomen uit journalistieke arbeid, vertalingen en taallessen was 
ternauwernood voldoende om het hoofd boven water te houden, te
meer omdat haar man ziekelijk was. 
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Toen haar jongste zoon twee :maanden oud was, werd het gezin op 
straat gezet en de gehele inboedel verkocht. De nacht brachten zij door 
op een bank in het park. Zij we:r1den door een voorbijkomende Rus· 
sische emigrante meegenomen naar huis. Maar ondanks de moeilijk· 
heden en ontberingen, hield Clara contact met de Duitse arbeidersbe
weging en organiseerde zij het zenden van illegale pamfletten naar 
Duitsland. 

Tijdens dit verblijf in Parijs bracht zij in 1885 samen met haar twee 
jongetjes een bezoek aan Leipzig, waar zij ondanks de uitzonderings
wetten op vier vergaderingen het woo11d voerde. Zij sprak over de ar· 
beidersbeweging in het buitenland en over het boek van Bebel "De 
vrouw en het socialisme" dat zeer in de belangstelling was komen te 
staan. 

Toen zij weer vertrok naar Parijs deed een grote groep van Leipziger 
arbeiders haar uitgeleide, die, toen de trein wegreed, tot grote ontstel· 
tenis van de stationschef riepen: "Leve de internationale sociaal..O.emo· 
cratie". 

In Parijs leerde Clara Zetkin ook de Franse socialisten Guesde en 
Lafargue kennen, die met Laura, de dochter van Marx gehuwd was. 
Met Laur~a werkte zij samen onder de Franse arbeidersvrouwen om de 
Marxistische opvattingen te propageren. 

Kort na haar terugkomst in Parijs stierf Osip Zetkin. 
Toen in 1890 de uitzonderingswetten tegen de socialisten werden 

opgeheven, keerde C1ara Zetkin naar Duitsland terug om haar taak in 
het vaderland weer te hervatten. 

In 1893 werd door haar het Duitse vrouwenblad "Die Gleichheit" op· 
gericht, waarvan zij 25 jaar redactrice bleef. Het blad bereikte een op· 
lage van 48000 exemplaren. 

In dit vrouwenblad verschenen vlijmscherpe artikelen, waarin zij 
dwars tegen de Pruisische geest van het verheerlijken van oorlogen in· 
ging en deze brandmerkte als veroveringsoorlogen. 

Zij noemde het Duitsland van Kaiser Wilhelm "het moederland en 
voorbeeld van het militarisme dat zijn bewapening reeds voor de eerste 
wereldoorlog als een vloek op de volkeren liet rusten." 

Zij was het die de strijd van de vrouwen voor haar rechten en voor 
haar emancipatie, vanuit socialistisch standpunt, als onverbrekelijk 
verbonden met de bevrijdingsstrijd van de arbeidersklasse stelde. 

Hierin onderscheidde zij zich van de burgerlijke vrouwenbeweging 
die onder liberale invloed stond en de emancipatie van de vrouw be
perkte, tot het verkrijgen van actief en passief kiesrecht en het open
stellen van diverse beroepen die voor vrouwen gesloten waren, zoals 
het beroep van arts, advocaat en andere vrije beroepen die praktisch 
alleen voor de mannen van de bezittende klasse toegankelijk waren. 

Het is de verdienste van Clara Zetkin, dat zij in de strijd voor de be
wustwording van de vrouw zich in het bijzonder richtte tot de arbei· 
dersvrouwen, niet alleen in Duitsland maar ook op internationaal ter· 
rein en een le1dende rol vervulde op de internationale congressen van 
de sociaal-democratie en de socialistische vrouwen. 

Haar werk op internationale congressen. 

In 1899 op het oprichtingscangres van de 2de Internationale hüûd 
Clara Zetkin de inleiding over het vrouwenvraagstuk, welke diepe in· 
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druk maakte. Zij was een .gloedvolle spreekster die tegelijkertijd de 
gave bezat zich helder en duidelijk uit te drukken. 

Als socialiste eiste zij, verbod van vrouwenarbeid in die bedrijven 
welke voor de gezondheid schadelijk waren, evenals het verbod van 
nachtarbeid voor vrouwen. Er werd besloten dat vrouwen als gelijkhe
rechtigde leden konden worden aangenomen in de politieke en vak
organisaties, hetgeen in de meeste landen wettelijk verboden was. 

Verder besloot het congres tot een demonstratie op 1 Mei, voor de 
achturendag. Het was de eerste keer dat Clara Zetkin naar voren kwam 
op een internationaal congres, maar het was niet de laatste keer. Sinds
dien nam zij aan alle internationale congressen deel, tot aan de eerste 
wereldoorlog toe en altijd waren haar discussies en voorstellen een be
langrijke bijdrage tot de besluitvorming. 

In 1907, op het eerste internationale congres van socialistische vrou
wen in Stuttgart, werd Clara Zetkin tot secretaresse gekozen. 

In 1910, op het socialistische vrouwencongres in Kopenhagen werd 
op haar voorstel besloten elk jaar op 8 Maart de Internationale Vrou
wendag te vieren. Op dit congres werd vooral aandacht besteed aan de 
toenmaals actuele problemen van moederschapszorg en de strijd voor 
de vrede. 

De eerste wereldoorlog wierp reeds zijn schaduwen vóóruit en Clara 
Zetkin behoorde tot die socialisten die de gevaren tijdig onderkenden. 

In 1912 tijdens de Balkanoorlog vond in Basel een congres van de 
2de Internationale plaats en paralel daarmede hielden ook de socialis
tische vrouwelijke leden der aangesloten sociaal-demokratische par
tijen, een congres. 

Op het congres van de 2de Internationale werd verklaard dat de ar
beiders van alle landen het als een misdaad bs'öehouwen om op elkaar 
te schieten teneinde de winsten van de kapitalisten te vergroten. Zo 
stond het in woorden in de resolutie. 

Op het vrouwencongres deed Clara Zetkin een vurig beroep op de 
vrouwen van de gehele wereld: 

"Eerst als ook de grote meerderheid der vrouwen uit de diepste 
overtuiging achter de leuze treedt "oorlog aan de oorlog", eerst 
dan kan de volkeren de vrede gewaarborgd worden. Maar de 
dag waarop de grote meerderheid der vrouwen achter deze leu
ze treedt, zal zij ook onweerstaanbaar zijn". 

Maar het was Lenin die als vertegenwoordiger van de Russische So
ciaal democmtische Partij herhaaldelijk op de internationale congres
sen op de onvermijdelijkheid van het uitbreken van een oorlog had 
gewezen en hij gaf ook de juiste analyse van het karakter van zulk 
een oorlog. 

Hij karakteriseerde de komende wereldoorlog als een imperialisti
sche, als een strijd om een nieuwe verdeling van de wereld onder de 
kapitalistische staten onderling. 

Deze oorlog werd reeds lang door de imperialistische staten voorbe
reid en de schuldigen zo zei Lenin, zijn de imperialisten van alle lan
den. 

In het bijzonder werd deze oorlog voorbereid door Duitsland en Oos
tenrijk, en door Frankrijk, Engeland en het van hen afhankelijke Cza
ristische Rusland aan de andere kant. 

Op de internationale congressen van de sociaal-democratie trad Le-
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nin op voor een revolutionaire gedragslijn van de sociaal-democraten 
in alle landen, indien de oorlog zou uitbreken. Zijn standpunt hield in, 
de zwakte van de bourgeoisie te benutten om te trachten de macht te 
veroveren en in handen van het proletariaat te leggen, de oorlog om te 
zetten in een burgeroorlog en de strijd te richten tegen de vijand in 
eigen land: de heersende kapitalistische klasse. 

De 2de Internationale was reeds voor het uitbreken van de eerste 
wereldoorlog aangestoken door het opportunisme van Eduard Bern· 
stein, die het Marxisme wilde herzien op alle principiële punten, die de 
klassevrede predikte en de mogelijkheid om langs vreedzame weg van· 
uit het kapitalisme naar het socialisme te groeien. 

Derhalve vreesde Lenin - terecht, zoals later bleek - dat met het 
uitbreken van de oorlog de leiders van de 2de Internationale de zijde 
zouden kiezen van hun eigen bourgeoisie in elk land afzonderlijk en 
het principe van het proletarisch internationalisme en solidariteit zou
den prijsgeven. 

Op het congres van de 2de Internationale in 1910 in Kopenhagen 
werd besloten dat de socialisten in de parlementen tegen de oorlogs
credieten zouden stemmen. Maar de meerderheid van de Duitse, Fran· 
se en Belgische sociaal-democraten pleegden verraad aan de toen ge
nomen besluiten, en stemden vóór. 

Alleen de Russische sociaal-democratie (de bolsjewiki) onder leiding 
van Lenin bleef konsekwent aan het proletarisch internationalisme 
vasthouden. 

In de Russische sociaal-democratische partij vormden de Marxisten 
de meerderheid, hetgeen te danken was aan Lenin en de zijnen die van 
meet af aan de felste strijd tegen het opportunisme voerden en van een 
principeloze eenheid n'ets wilden weten. 

Op het Praagse congres van de Russische sociaal-democratische par· 
tij in 1912 werd reeds afgerekend met de herzieners van het Marxisme 
en werden de opportunisten, alsmede de groep van de "likwidatoren", 
een groep leden die bijvoorbaat capituleerden voor de komende strijd 
en de partij wilden opheffen, verslagen. 

Hierdoor werd de partij gezuiverd van opportunisten, zij werd ideo· 
logisch sterker en groeide later uit tot de communistische partij, de 
bolsjewiki. 

Ook internationaal zette Lenin de strijd voort om de linkervleugel 
in de andere sociaal .. democratische partijen aan te moedigen en te steu
nen. 

Hoewel hij critiek uitoefende op deze linksen, als de niet-konse
kwente internationalisten, zoals Rosa Luxemburg, en Karl Liebknecht, 
hielp hij hen tegelijkertijd en werkte met hen samen. 

En mét deze linkse sociaal-democraten streed ook Clara Zetkin ver· 
der, vooral met Rosa Luxemburg met wie zij zeer bevriend was. Het 
blad "Die Gleichheit" waarvan zij de stuwkracht was, bleef verschij· 
nen óók onder de scherpste cencuur. Het speelde een grote rol in de 
strijd voor de vrede en het mobiliseren van de arbeiders en arbeide!l
vrouwen. 

Het jaar 1914 werd het grote keerpunt in de geschiedenis. 
De imperialistische oorlog brak uit en de Duitse sociaal-democratie 

schond alle besluiten die onder invloed vanLeningenomen waren op 
de internationale congressen. 
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'De 2de internationale sloot zijn buro en viel uiteen. 
In de Duitse Rijksdag stemden de sociaal-democraten voor de oor

logscredieten, met uitzondering van Karl Liebknecht, die samen met 
Rosa Luxemburg, Clara Zetkin en Frans Mehring de oppositie tégen 
het chauvinisme vormden. 

Zij vormden "Het vaandel der vier oprechten". Uit deze groep, werd 
de Spartacusbond geboren en later de "Onafhankelijke Duitse Sociaal
Democratische Partij". Met deze groep streed Clara Zetkin verder voor 
de beeindiging van de oorlog. 

Tijdens de eerste wereldoorlog. 

Tegen de wil van de rechtse sociaal-democratische leiders in, zette 
zij ook tijdens de oorlogstoestand door dat in 1915 in Bern, opnieuw 
een internationale vrouwenconferentie bijeenkwam. 

Om dit te bereiken reisde zij naar Amsterdam om haar plannen met 
de sociaal,-demokratische vrouwen in Nederland te bespreken. Deze 
steunden haar plan en waren haar behulpzaam. 

Vanuit Amsterdam werden telegrammen verzonden naar Frankrijk, 
Engeland, Rusland, Polen, Italië en Zwitserland. Op deze wijze kwam, 
terwijl de oorlog in volle gang was, toch een internationale vrouwen
conferentie bijeen. 

Onder leiding van Clara Zetkin werd een mantlest aangenomen 
waarin gezegd wordt: 

"De wereldoorlog staat in onverzoenlijke tegenspraak met de 
belangen van de arbeidersklasse in de oorlogvoerende en neu
trale landen van Europa en de gehele wereld. 

Onder de misleidende leuze de belangen van het vaderland 
door patriotische plichtsvervulling te garanderen, wordt goed 
en bloed van het werkende volk verspild ..... 

Onder de genoemde leuze verenigd de wereldoorlog de arbei
ders in de oorlogvoerende landen met hun uitbuiters en heren en 
scheidt hen daarmede internationaal van hun broeders, de pro
letariers aan de andere kant van de grenspaal ..... 

Hij scheidt de volkeren niet slechts door de stromen van 
bloed die van de slachtvelden komen, maar eveneens door de 
modderstroom van de haat, de zelfverheerlijking, de hetze en 
vervloeking. 

Een chauvinistische gezindheid is opgekomen, die het vader
land onteert en de plaats heeft ingenomen van het zonder voor
oordeel erkennen van de cultuurprestaties van andere naties". 

"Van deze overwegingen uitgaande", zo stond in het ;manifest, "ver
klaart de buitengewone conferentie van socialistische vrouwen: oor
log aan de oorlog! Zij eist de directe stopzetting van dit gruwelijke ge
vecht der volkeren. Zij eist vrede zonder anexaties, zonder veroverin
gen, een vrede die zelfbeschikking en onafhankelijkheid der volkeren 
en der naties erkend - ook van de kleine en geen van de oorlogvoe,. 
rende landen vernederende, onverdragelijke voorwaarden oplegt ... " 

De gedelegeerden spraken als hun mening uit dat "een spoedige be
eindiging van de wereldoorlog slechts door de duidelijke, onverwoest
bare wil van de brede massa's van de volkeren in de oorlogvoerende 
landen afgedwongen kan worden ..... ". 

Evenals op de congressen van Kopenhagen en Basel wordt ook hier 
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een bijzonder beroep gedaan op de vrouwen, de hoedsters van het le
ven. De huidige oorlog wijst de vrouwen in de strijd voor de vrede 
een historische taak toe ..... De vredesaktie van de socialistische vrou· 
wen moet de voorloopster worden van een algemene beweging van de 
werkende massa om aan de broedermoord een einde te maken ..... ". 

De Russische delegatie onder leiding van N. Kroepskaja, ging deze 
oproep niet ver genoeg, zij was te onduidelijk en gaf geen weg aan 
hoe de oorlog en het belang van de arbeidersklasse en de volkeren be
eindigd kon worden. Zij stelden een resolutie voor die door Lenin ge
redigeerd was, waarin opgeroepen werd te breken met de 2de Inter
nationale wier verraad nu duidelijk gebleken was en waarin verder het 
standpunt ingenomen we:rd alle krachten te verenigen in de strijd te
gen de imperialistische oorlog en deze om te zetten in een burgeroor
log, om zo de macht van het kapitalisme om ver te werpen. In de strijd 
voor dit doel, waren de bolsjewiki bezig in Rusland grote massa aan· 
hang onder de arbeiders, boeren en soldaten te verwerven. 

De meerderheid van de gedelegeerden wees echter dit standpunt af. 
Voor Clara Zetkin had het prachtige initiatief om deze conferentie 

bijeen te roepen nog een nare nasleep. 
Een partijlid dat zij van haar plannen op de hoogte had gebracht, had 

deze aan de leiding overgebriefd. De rechtse leiding van de Duitse so
ciaal-democmtie waarschuwde toen per officieel rondschrijven tegen 
deelname aan deze conferentie. Dit rondschrijven bracht haa·r voor de 
rechtbank en in de gevangenis. 

Onder de dekmantel van de vaderlandsliefde hielden de rechtse so· 
ciaal-democratische leiders vast aan het ondersteunen van de oorlogs
politiek, hielpen zij de reactie de stakingen te onderdrukken en te bre· 
ken en de winsten van de oorlogsprofiteurs veilig te stellen. 

De Duitse sociaal-democratische partij, die na de dood van Friedrich 
Engels in 1895 reeds begon te verwateren, was geheel terecht gekomen 
aan de zijde van de heersende klasse. 

In Mei 1917 schreef Clara Zetkin twee artikelen in "Die Gleichheit" · 
over "De stellingname der beide sociaal-democratische partijen in 
Duitsland ten aanzien van de vrede, de demokratisering van de poli· 
tieke toestanden en de revolutie in Duitsland". 

Dit betekende het einde van haar 25-jarig redactieschap van "Die 
Gleichheit": zij we:rd door de rechtse leiding ontheven van haar func· 
tie. 

De revolutie in Duitsland eindigde echter niet zoals in Rusland met 
het vestigen v:an een socialistische arbeidersstaat, maar met het weg· 
vagen van de monarchie en het vestigen van een burgerlijke republiek. 
In die dagen kwamen Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg door sluip· 
moord, ·gepleegd door de reactie, om het leven en ook Frans Mehring 
stierf. Van het "vaandel der vier oprechten", was alleen Clara Zetkin 
overgebleven, maar velen hadden zich achter hen geschaard. 

In maart 1919 treedt zij uit de Onafhankelijke Socialistische Partij 
van Duitsland en legt de volgende verklaring af: 
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"Zoals de zaken liggen, verklaar ik openlijk: voor mij is een ver· 
der samengaan met de recl5tsen in de onafhankelijke socialisti· 
sche partij onmogelijk. Ik zie mij voor de noodzaak gesteld, de 
grenslijn tussen die richting en mij met uiterste scherpte te 
trekken. Bijna veertig jaar strijd ik voor het socialistische ide-



aal. Zo oud als ik ben - en ik heb misschien niet lang meer te 
leven, - wil ik toch de tijd waarin ik nog werken kan, daar 
staan en daar strijden, waar het leven is, en niet daar waar mij 
ondermijning en zwakte tegemoet staren. Ik wil mijzelf niet le
vend van geest laten beademen door de politieke dood .... " 

Clara Zetkin werd communiste en verrichtte nog veel vruchtbaar 
werk in de leiding van de Communistische Partij Duitsland als Rijks
dagafgevaardigde en in de Communistische Internationale als secre
taresse voor het werk onder de vrouwen. 

Vanaf 1924 was zij presidente van de Internationale Rode Hulp. Deze 
organisatie stelde zich ten doel de politieke slachtoffers v:an oorlog en 
fascisme te helpen en de solidariteit voor hen te organiseren. Tot d~ 
acties v~an de IRH behoorde de strijd voor de bevrijding van de Scotts
boro Boys, slachtoffers van de rassendiscriminatie, en lynchjustitie 
in Amerika. 

De Scottsboro Boys waren 9 negerjongens die beschuldigd werden 
een prostitue te hebben aangevallen. De 'oudste van hen was 20 jaar. 
Acht werden er ter dood veroordeeld door de electrische stoel en één 
kreeg levenslange gevangenisstraf. 

Ook in ons land vonden grote demonstraties plaats voor de vrijlating 
van de?:e jongens. Op een grote meeting in de Diamantbeurs in Amster
dam, die gevolgd werd door een reusachtige demonstratie, sprak de 
moeder van één van deze jongens, Ada Wright. 

De Internationale Rode Hulp organiseerde ook de solidariteit met de 
slachtoffers van het fascisme in Duitsland. 

Een Hollandse tijdgenote over Clara Zetkin. 

Mevrouw Wibaut, de oprichtster van de "Sociaal-democratische" 
vrouwenclub schreef, in een herdenkingsartikel ter gelegenheid van 
het 25-j. bestaan van de SDAP: "Veel steun h~d de organisatie (de so
cialistische vrouwenclubs in Nederland) van de aanvang af gevonden 
in Duitsland. Daar leidde Clara Zetkin toen de socialistische vrouwen
beweging met behulp van het prachtige vrouwenblad "Die Gleichheit" 
dat toen 48.000 abonnee's had. Clara Zetkin, de helderdenkende, de 
rijkbegaafde vrouw, als met een l~amp ging zij voor ons uit en belichtte 
de vrouwenkwestie van alle kanten in de heldere schijn der grondbe
ginselen van het socialisme". 

De heldere schijn van dit licht, het vasthouden aan de grondbeginse
len van het socialisme deden Clara Zetkin en vele linkse socialisten in 
de wereld de weg vinden naar de communistische partij, de nieuwe 
wereldbeweging die was geboren. 
cretaresse van de Amsterdamse socialistische vrouwenclub en Heleen 

Ook strijdgenoten van Mevr. Wibaut, zoals Marie Mensing, de se
Ankersmit vonden deze weg. 

Mevr. Wibaut en haar man, de Amsterdamse wethouder, bleven 
echter linksen in de SDAP. Zij trokken geen konsekwenties uit hun 
meningsverschillen en braken niet met het reformisme. 

Maar hoe hemelsbreed verschilt het standpunt van Mevr. Wibaut, 
die in woo11d en geschrift vurige pleidooien hield voor ontwapening, 
voor het voorkómen van een tweede wereldoorlog, voor het verbod van 
gebruik van gifgassen - het toen actuele probleem, met het standpunt 
van de secretaresse van de huidige P.v.d.A. vrouwenbond, Mevr. Ria 
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de Bruin-Ouboter. Deze bepleitte de "harde noodzaak" van de Duitse 
herbewapening, "die dwars ingaat tegen wat je eigenlijk graag zou wil
len" (dit gezegde is kennelijk bedoeld voor de leden die verontrust 
waren over de Parijse Accoorden). "En", zo orakelde Mevr. Ouboter, 
"verhoging van de melkprijs (bedoeld is de voorlaatste prijsverho
ging) is ook zo'n leuke boodschap niet". 

Zij bestempelde de tegenstanders van de Duitse herbewapening van 
"onverantwoord pacifisme, waarmee niemand gediend is" en pleitte 
daarom voor een "verantwoord" Duits militarisme, dat, zoals ieder 
weet, met atoomwapens toegerust wordt. 

Van socialistische beginselen is hier echter niets meer terug te vin
den: men huilt mee met de atoom-wolven in het bos. 

Fascisme. 

Als communiste zette Clar,a Zetkin de strijd voor haar idealen voort. 
In 1932 vond er in Amsterdam een groot internationaal anti-oorlogs
congres plaats in de "RAl". Verschillende grote figuren uit de wereld 
namen er aan deel, zoals de Franse schrijver en vredesstrijder Henri 
Barbusse. Aan de vooravond van dit congres schreef Clara Zetkin één 
van die felle oproepen die kenmerkend voor haar zijn: 

"Het grote anti-oorlogscangres nadert. Het zal 27 Augustus 1932 
in Amsterdam bijeenkomen. Zwitserland, dat zo trots is op zijn 
asylrecht en zijn gastvrijheid heeft het congres Geneve als plaats 
van samenkomst ontzegd. Een typisch verschijnsel van het feit 
dat de vrede in de kapitalistische wereld geen vaderland heeft. 
De nazaten van Wilhelm Teil en Arnold Winkelrieds zijn he· 
drijvige kaas- en chocoladefabrikanten, horloge- en bovduurin· 
dustriëlen en hotelhouders geworden. 
Zij zijn vlees en been van de maatschappij die hun rijkdom en 
macht geeft. 

Zo ontvangen zij met diepe buigingen de vertegenwoordigers 
van landen waar de massa's nog gebukt gaan onder de bloeden· 
de wonden en de verpletterende lasten van de wereldoorlog, de 
ambtenaren en medeschuldigen van Mussolini, Pilsoedski, en 
andere fascisten, de vertegenwoordigers van de regeringen die 
in de Volkenbond zitten en in opdracht over de vrede zwetsen, 
terwijl hun bevelhebbers een imperialistische oorlog, een nieuwe 
wereldbrand voorbereiden. 

Daarentegen slaan de zegelbewaarders v-an de politieke vrij· 
heid van Helvetia de deur dicht voor honderden gedelegeerden, 
mannen en vrouwen die de ernstige vredeswil van miljoenen 
vertolken en tot daden zullen organiseren". 

Het anti-oorlogs congres in Amsterdam werd een succes. 

Tot aan 1932 bleef Clara Zetkin de vertegenwoordigster van de com
munistische partij in de Rijksdag. De gevaren van het fascisme onder
ikende zij reeds toen deze door het merendeel van de politici der so
ciaal-democratie werden verdoezeld. In 1932 schreef zij een vlammende 
oproep om alle democratische krachten tegen dit nieuwe gevaar te ver· 
enigen. 

"Het fascisme betekent het gevaar, de mensheid in een nieuwe oor-
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log te sleuren welke omvap.grijker en nog barbaarser zal zijn dan alles 
wat wij aan barbarisme, infamiteit en misdaad tijdens de eerste impe
rialistische wereldoorlog ondervonden hebben". 

Ouderdom, invaliditeit en lichamelijk lijden waren niet in staat de 
onbuigzame wil en haar jeugdig vermogen anderen te begeesteren, te 
breken. Kort voor haar dood kwam Hitier aan de macht. Bijna blind 
sprak zij in Augustus 1932 voor het laatst in de Rijksdag. Onder de 
dreiging van het facisme opende zij als oudste parlementslid de zitting. 
In deze historische rede waarschuwde zij de Duitse arbeiders om een 
eenheidsfront te sluiten tegen het fascisme. Zij waarschuwde Duitsland 
niet de betrekkingen met de Sowjet-Unie te verzwakken, "de staat 
die door de eerlijke vredespolitiek en zijn economische vooruitgang een 
steun is voor de Duitse bevolking". Deze rede was een gebeurtenis die 
grote weerklank vond in de wereld. Wij allen die de tweede wereld
oorlog en de Duitse bezetting meegemaakt hebben en de naoorlogse 
ontwikkeling hebben gevolgd, beseffen hoe actueel en waar deze woor
den ook nu nog zijn. 

Tot aan haar dood actief. 

Blind en invalide, wonende in Moskou, schTeef zij haar laatste op
roep ter gelegenheid van de strijdweek tegen het Duitse fascisme, van 
17 tot 25 juni 1933. 

"Werkende vrouwen, bedenkt dat het fascisme jullie de in hevi
ge strijd veraveroe rechten, jullie zelfstandigheid en recht op 
arbeid, wil ontnemen. Gedenkt dat het derde rijk jullie tot de 
onde:vdanige van de man wil maken en vernederen wil tot een 
baarmachine. 
Vergeet niet de strijdste,rs die door het fascisme doodgemarteld 
zijn en achter kerkermuren gezet. 
NIEMAND MAG RUSTEN VOORDAT HET FASCISME, DAT 
DE BLOEDIGE ONDERDRUKKING EN TERREUR, HONGER 
EN OORLOG ALS GEVOLG HEEFT, VERNIETIGD TERNEER 
LIGT." 

Drie dagen nadat zij deze oproep schreef stierf zij, een vrouw die haar 
gehele leven, letterlijk tot aan de laatste ademtocht gegeven heeft voor 
de bevrijding van de werkende klasse en de bevrijding van de vrouw. 
Haar as wero bijgezet in de muur van het Kremlin naast vele and.efe 
revolutionairen. 

Zij werd uitgedragen door Stalin, Molotow, Frits Heckert e.a.. 
Op de begrafenismeeting op het Rode Plein te Moskou stroomQ.e h~t 

volk tezamen. Honderdduizenden namen er deel aan. 

EEN STRIJDBAAR LEVEN WERD AFGESLOTEN. 
A. AVERINK. 
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HE'T IJMONDPLAN 
Er is onlangs bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend ge

titeld "Bevordering van een evenwichtige ontwikkeling in het ge
bied van de IJmond". Het wetsontwerp beoogt het in leven roepen van 
een Raad voor de IJmond voor het gezamenlijke gebied van de ge
meenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. De Raad voor de IJmond 
is bedoeld als bovengemeentelijk orgaan dat van ingrijpende betekenis 
dreigt te worden voor de gemeentelijke autonomie, die overigens m de 
afgelopen jaren reeds danig werd verzwakt. Zo onttrekt het wetsont· 
werp bevoegdheden aan de gemeenten, terwijl aan Gedeputeerde Sta· 
ten (G.S.)_ grotere bevoegdheden worden toegekend. 

Samenstelling IJmondraad. 

Volgens het ontwerp zal de IJmondraad uit 37 leden bestaan en een 
voorzitter. De leden van de Raad worden voor een periode van vier 
jaar gekozen door kiesgerechtigde personen, zoals dezen in de kiezers
registers van de betrokken drie gemeenten zijn opgenomen. De voor· 
zitter wordt door de Kroon, dus door de regering benoemd. Hij neemt 
een sleutelpositie in, temeer daar hij een stem heeft in het dagelijks 
bestuur van de IJmondraad. Dit dagelijks bestuur wordt uit en door 
de leden van de Raad gekozen. Typerend voor de vèrgaande bevoegd
heden, die het wetsontwerp aan Gedeputeerde Staten verleent, is 
reeds, dat dit college bepaalt uit hoeveel leden het dagelijks bestuur 
zal moeten bestaan. 

Rekbare taak. 

De taak van de IJ mondraad bestaat uit het vaststellen van een werk
plan voor het gebied van de IJmond of wel het gebied, dat thans be· 
stuurd wordt door de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. 
Het werkplan moet voorzieningen bevatten, die vereist zijn in het be
lang van "een evenwichtige ontwikkeling in dat gebied". Het vage en 
rekbare begrip "evenwichtige ontwikkeling in het IJmondgebied" 
vormt het eigenlijke criterium van het wetsontwerp. 

Deze omschrijving stelt de weg open tot bemoeiingen met de huishou
ding der gemeenten, die nog verder gaan dan aanvankelijk in het wets
ontwerp zijn geconcretiseerd. 

In het door de IJmondraad vastgestelde werkplan wordt tevens be
paald binnen welke tijd de voorzieningen moeten worden getroffen. 

Het werkplan is niet alleen onderworpen aan de goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten, maar deze kunnen het tevens wijzigen of aan
vullen. Bovendien kunnen G.S., indien zij dit te zijner tijd nodig ach
ten, van de IJmondraad verlangen, dat het plan binnen een door hen 
bepaalde termijn wordt herzien. 

De Raad en elk der gemeenteraden kan tegen een en ander bij de 
Kroon in beroep gaan. 

Gemeenten moeten plan uitvoeren. 

Op het door de IJmondraad ontworpen werkplan, al of niet gecorri
geerd door G.S., kunnen de drie in het geding zijnde gemeentebesturen 
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als zodanig geen enkele beslissende invloed uitoefenen. Weliswaar 
schrijft het wetsontwerp voor, dat G.S. alvorens zij het werkplan goed
keuren, de raden der gemeente horen, maar dit verplicht G.S. tot niets. 

Anderzijds dwingt het wetsontwerp de gemeentebesturen het plan 
uit te v~eren in een tempo, dat door G.S. wordt voorgeschreven. De 
plannen van uitvoering, die de gemeenten aldus moeten maken, kun
nen naar willekeur door G.S. woroen aangevuld of gewijzigd. Voor het 
geval de gemeenteraden menen aan hun eigen inzicht te moeten vast
houden stellen G.S. de uitvoeringsplannen vast. 

Het wetsontwerp omvat voorts een aantal artikelen, waarin dwang
maatregelen zijn vervat, die G.S. kunnen hanteren al.s de gemeenten 
niet handelen overeenkomstig het door de IJmondraad ontworpen 
werkplan. 

Zo kunnen G.S. de gemeentebesturen last geven plannen van uit
voering ongedaan te maken als deze plannen door het college strijdig 
geacht worden met "de evenwichtige ontwikkeling van het IJmond
gebied". Het wetsontwerp gaat zelfs zover, dat het G.S. machtigt een 
gemeentebestuur op zij te schuiven en in zijn plaats te treden als het 
aan bedoelde last niet voldoet. 

De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de be
trokken gemeente. 

In andere artikelen wordt G.S. de bevoegdheid verleend hesluiten van 
de gemeenteraden te schorsen of te vernietigen als de toetsing van 
deze besluiten aan "de evenwichtige ontwikkeling van het IJmondge
bied" naar de opvatting van G.S. niet het gewenste resultaat oplevert. 

Het behoeft geen nader betoog, dat het wetsontwerp gericht is op 
bevoogding van de gemeentebesturen en uitholling van de gemeente
lijke autonomie. 

Er wordt hiermede een nieuwe staatsrechtelijke figuur; gelanceerd, 
die moeilijk te rijmen is met de Grondwet en de Gemeentewet. 

Opmerkelijk is, dat de KVP-ministers Struycken en Witte, die het 
wetsontwerp, dat in feite een product van ex-minister Beel is, uitein
delijk hebben ondertekend, deze kant van de zaak vrijwel onbesproken 
laten. Zij volstaan in hun uitvoerige memorie van toelichting er slechts 
mee op te merken, dat "de figuur van een rechtstreeks gekozen boven
gemeentelijk orgaan binnen de provincie voor ons land een novum" is. 

Aan het wetsontwerp is een vrij lange geschiedenis vooraf gegaan, 
die zich grotendeels achter de schermen van het departement van Bin
nenlandse Zaken onder leiding van Beel heeft voltrokken. Hij stelde 
indertijd een Commissie voor het Westen des Lands in, die in een In
terim-rapport 1951 diverse denkbeelden heeft geopperd omtrent be
stuursrechtelijke maatregelen voor het IJmondgebied. In samenhang 
hiermede hebben Gedeputeerde Staten van Noordholland op plannen 
gebroed, die vorm hebben gekregen in een schrijven van dit college 
van 12 maart 1952 aan de gemeentebesturen van Velsen, Beverwijk en 
Heemskerk. Dit schrijven hield een alternatief in: of samenvoeging der 
genoemde gemeenten, of de oprichting van een openbaar lichaam: 

"met een zo omvangrijke taak, dat daardoor de gemeentebestu
ren hun positie zien uitgehold tot een schim van wat deze naar 
geldend recht pleegt te zijn". 
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Dit kenschetsende citaat is afkomstig uit een rapport, dat in opdracht 
van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk door prof. Donner, ir. De 
Ranitz en dr. Van Haren werd uitgebracht. Dit rapport werd jaren
lang geheim gehouden en zou een "vertrouwelijk" stuk gebleven zijn 
als B. en W. van Beverwijk, door de gebeurtenissen in de IJmond in 
een staat van opwinding gebracht, het rapport niet in 1956 aan de 
openbaarheid hadden prijsgegeven. 

Merkwaardige toelichting op voorontwerp. 

Thans is aan dit openbare lichaam vorm en inhoud gegeven door 
middel van het hier besproken wetsontwerp. Ook hieraan is een ge
schiedenis vooraf gegaan, waarover de ministers Struycken en Witte 
in hun memorie van toelichting in alle talen zwijgen. 

Immers in 1955 liet minister Beel een voorontwerp van wet verschij· 
nen, dat nagenoeg gelijkluidend is aan het definitieve wetsontwerp. 
Het voorontwerp diende om te peilen hoe de gemeentebesturen van 
Velsen, Beverwijk en Heemskerk over de voorgenomen bestuursrege
ling voor de IJ mond dachten. 

Dit staatsstuk van ex-minister Beel werd in juni 1955 op een pers· 
conferentie te Haarlem in de openbaarheid gebracht door de Commis
saris van de Koningin voor Noordholland, dr. M. J. Prinsen. Voor hij 
zijn tegenwoordig ambt aanvaardde, bekleedde dr. Prinsen een hoge 
post op het departement van Binnenlandse Zaken. Hij behoort tot de 
ingewijden over de achtergronden van het wetsontwerp en de bedoe
lingen van ex-minister Beel. Een en ander heeft ·dr. Prinsen op de be
doelde persconferentie dan ook verduidelijkt.-

Omtrent het karakter van de IJmondraad betoogde hij o.a. dat de 
gemeentelijke autonomie niet als alleenzalig makend is te beschouwen. 
Hij legde daarbij verband met de vermindering van de souvereiniteit, 
die diverse Europese landen zich zouden getroosten bij hun pogingen 
tot integratie. De tijd is thans gekomen voor het scheppen v:an nieuwe 
organen, zo zei hij in dit verband. 

Zijn mening over de samenstelling van de IJmondraad illustreerde 
overigens de bedoelingen, die men in bepaalde regeringskringen met 
dit lichaam voor heeft. 

Dr. Prinsen verwachtte en hoopte kennelijk, dat de IJmondraad 
overwegend zou worden gevormd door deskundigen uit het bedrijfs. 
leven in het betrokken gebied, die liever niet willen worden gecon
fronteerd met het politieke klimaat en het "kleine gedoe" in de ge
meenteraden. Hierop vevder gaande suggereerde hij de mogelijkheid 
van het oprichten van een partij voor de behartiging van de belangen 
der Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken of de op
richting van een meer algemene industriële partij voor IJmondbelan· 
gen. Voor het stellen v.an "deskundige" candidaten verwachtte de Com
missaris van de Koningin begrip van de politieke partijen. Een provin
ciale krant vatte de uiteenzetting van dr. Prinsen zo samen, dat: 

"deze IJmondraad dwars door politieke partijen heen het alge
meen belang van de IJmond kan dienen" ..... 

Het is, ook op grond van 'andere aanduidingen, aan geen twijfel onder
hevig, dat met dit wetsontwerp bedoelingen voorzitten om de bezitters 
van de grote industrie in de IJmond de beschikking te geven over een 
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nieuw machtsapparaat. Met dit apparaat zullen zij werkplannen vast~ 
stellen dienstbaar aan hun streven naar maximumwinsten. 

De gemeenteraden van Velsen, Beverwijk en Heemskerk, die zich 
voor december 1955 omtrent het voorontwerp wet moesten uitspreken, 
hebben zich daarbij onvoldoende gerealiseerd hoe bedenkelijk hun po
sitie zal worden, wanneer een IJ mondraad overeenkomstig de opzet 
van het wetsontwerp zal gaan functioneren. 

Zij hebben zich, zij het met veel voorbehoud en grote aarzeling, ten
slotte accoord verklaard met de instelling van een bovengemeentelijk 
bestuursorgaan. De communistische- en VVD-fracties stemden tegen. 
Vooraf was een voorstel van de communistische raadsfractie te Bever
wijk, dat de steun verwierf van de VVD, om aan de minister van Bin- . · 
nenlandse Zaken mede te delen, dat het voorontwerp wet onaanvaard
baar was, verworpen. 

Eenparig echter was het verzet der gemeentebesturen tegen de arti
kelen in het wetsontwerp, dat het zelfbeschikkingsrecht der gemeenten 
tot in de kern aantast. Daartoe hadden de gezamenlijke colleges van B. 
en W. een reeks van amendementen ontworpen. 

Zo hebben de gemeenteraden zich met name gekant tegen een door 
de Kroon benoemde voorzitter van de IJmondraad. 

Het standpunt werd gehuldigd, dat het voorzitterschap van nature 
in de handen van de burgemeesters in het IJ mondgebied moet worden 
gelegd. Het gemeentebestuur van Beverwijk met zijn sterke KVP-inslag 
en geleid door een ingeboren wantrouwen in de overige IJ mondgemeen
ten, maakte op dit standpunt een uitzondering. 

Unaniem echter hebben de gemeenteraden zich te weer gesteld tegen 
de artikelen in het voorontwerp, die verstrekkende bevoegdheden aan 
G.S. verschaffen. Ten aanzien van het voorschrift, dat G.S. het werkplan 
kunnen wijzigen of aanvullen wordt in de gemeentelijke pre-adviezen 
aangevoerd, dat tegen deze in het gemeenterecht ongewone bevoegd
heid groot bezwaar bestaat. Ook de ongewone bevoegdheid, die G.S. 
kunnen hanteren ten opzichte van de uitvoeringsplannen, die àan de 
gemeenten als het ware worden gedicteerd, wordt verwerpelijk geacht. 

Een onoverkomelijk bezwaar werd voorts uitgesproken tegen de aan
tasting van de gemeentelijke autonomie krachtens het artikel, dat G.S. 
het recht geeft om uitvoeringsplannen van de gemeenten ongedaan te 
maken. Dit is, aldus de pre.-adviezen, "een buitengewone en in ons ge
meente (staats-) recht onbekende bevoegdheid"! 

Verworpen werd verder het artikel in het voorontwerp, dat de ge
meenten voor de kosten van de IJmondraad laat opdraaien. 

Zij hebben ook hun tegenkanting uitgesproken tegen de onderlinge 
verdeling van de kosten, die voorzieningen betreffen, welke door de 
IJmondraad dwip.gend worden voorgeschreven en betrekking hebben 
op het gebied van meer dan één gemeente. 

Tenslotte hebben de gemeenteraden er op aangedrongen een tijdelijk 
karakter aan de IJmondraadwet te geven. 

Bezwaren terzijde geschoven. 

In hun breedvoerige memorie van toelichting, die de ministe,rs Struyc
ken en Witte aan het definitieve wetsontwerp vooraf laten gaan, wordt 
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over de hierboven geschetste gang van zaken met het voorontwerp-wet 
een diep stilzwijgen bewaard. Zij reppen in het geheel niet over het 
feit, dat er een voorontwerp-wet aan de orde gesteld wevd en over de 
principiële en gerechtvaardigde bezwaren, die de gemeenteraden tegen 
het voorontwerp te berde hebben gebracht. Evenmin echter komen de 
ministers aan deze bezwaren tegemoet. Slechts op enige, betrekkelijk 
ondergeschikte, punten is met de wensen van de gemeentebesturen 
rekening gehouden. Onverkort geha:ndhaaîd bleven aldus de artikelen, 
die bevoegdheden aan de gemeente onttrekken en buitenissige be
voegdheden aan G.S. toewijzen. 

"Aan Gedeputee:rde Staten zijn verschillende bevoegdheden toege
kend om een sluitende regeling te verkrijgen", merken de ministers 
langs hun neus weg op als was het de gewoonste zaak van de wereld. 
Ook zijn de ministers doof gebleven voor het alleszins billijke verlan· 
gen van de gemeentebesturen, dat het Rijk de kosten van de IJmond· 
raad voor zijn rekening neemt, alsook de kosten, die gepaard gaan met 
de uitvoering van werken, waarvan het nut zich over meer dan één 
gemeente uitstrekt. Intussen erkennen de bewindslieden in hun memo· 
rie van toelichting openlijk, dat er in meer dan één opzicht nationale 
belangen bij de gang van zaken in het IJ mondgebied betrokken zijn. 

De vraag dringt zich op, waarom gemeenten, die door het beleid van 
" de regering steeds meer in een benarde financiële positie worden ge

bracht, ook de zaken moeten bekostigen, waarmede specifieke natio· 
nale belangen gediend zijn. Het voor de hand liggende antwoord op 
deze vraag is, dat de financiering hiervan op nationale basis dient te 
geschieden. 

De sussende bewering van de react.!onaire KVP-er, de heer Schol· 
tens, die tijdens de behandeling van het voorontwerp in de raad van 
Beverwijk nog burgemeester van deze gemeente was, namelijk "dat 
dit voorontwerp een schema is, waar de fijne hand nog moet worden 
aangebracht" is door het definitieve wetsontwerp volkomen gelogen· 
straft. De in gemeentelijke kringen uitgesproken vrees, betreffende 
het gevaar, dat de IJmondraad, onder het motief van "evenwichtige ont
wikkeling", tal van thans nog zuiver gemeentelijke aangelegenheden 
steeds meer naar zich toe kan trekken, wordt maar al te zeer bevestigd 
in de memorie van toelichting, waar de ministers zeggen: 

"De taak van de (IJmond)Raad is niet tot het vaststellen van 
het werkplan en al wat daarmede samenhangt, beperkt. Hij kan 
zich in beginsel bezig houden met alle problemen, welke met de 
ontwikkeling in het gebied van de IJmond verband houden". 

Bovendien houden de ministers zich het recht voor de werking van 
de wet buiten de Staten Generaal om door mtddel van algemene maat· 
regelen van bestuur uit te breiden. 
Alzo kan het bovengemeentelijk bestuursorgaan verdere bemoeiin· 

gen gegeven woroen in de huishouding van de betrokken gemeentebe· 
sturen, die van nog verder gaande strekking zijn, dan zich reeds in het 
wetsontwerp aftekenen. 

Vrijwillige samenwerking gemeenten. 

De gemeentebesturen van Velsen, Beverwijk en Heemskerk, die ge
dreven vaak door plaatselijk chauvinisme, moeilijk op bepaalde pun· 
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ten tot samenwerking waren te bewegen, hebben inmiddels gezond ge
reageerd .op de dreigende wettelijke ingreep op hun bestaan. 

Zij zijn onder druk van het voorontwerp overgegaan tot een vorm van 
vrijwillige samenwerking, waarvoor zij een "Adviescollege voor het 
IJmondgebied" in het leven hebben geroepen. Dit Adviescollege bestaat 
uit 37 leden, waarvan er 27 uit en door de drie gemeenteraden zijn ge
kozen volgens het systeem van getrapte verkiezingen, terwijl de 10 wet
houders ambtshalve zitting in het college hebben. De drie burgemees
tersmaken onderling uit wie bij toerbeurt als voorzitter van het colle
ge zal optreden. De geme'enteraden hebben bij de samenstelling van dit 
lichaam zich strikt aan de evenredige vertegenwoordiging gehouden. 
Drie communistische raadsleden maken deel van het Adviescollege uit. 

Deze vorm van gemeentelijke samenwerking is nog jong en kon der
halve nog niet tot volledige ontplooiing komen. Toch heeft het advies
college op bescheiden schaal reeds vruchtbaar werk verricht, niette
genstaande opdringerig optreden van KVP-zijde in het Adviescollege 
roet in het eten dreigde te gooien. 

Het lijkt of er verband bestaat tussen dit optreden en het feit, dat 
de KVP-minister:s in hun memorie van toelichting met enkele penne
streken verklaren geen heil van het Adviescollege te verwachten. 

De stormachtige industriële ontwikkeling, die zich in de afgelopen 
jaren in de IJmond voltrokken heeft en nog onverminderd in bewe
ging is, riep vele problemen op, die onmiddellijk de werkende bevol
king in dit gebied raken. Het machtige Hoogovenbedrijf tracht dit ge
bied en zijn werkende bevolking op dikwijls verfijnde wijze naar zijn 
hand te zetten. Winsthonger is hierbij het leidende motief. De onder
nemers van de Hoogovens weten zich daarin gesteund door pleitbezor
gers in kringen vaB de overheid. Van deze zijde wordt dan ook niets 
nagelaten om voor de Hoogovens ruim baan te maken. Daarvan ge
tuigt o.a. het Streekplan voor de IJmond-Noord, dat door de Provin
ciale Staten van Noordhalland is vastgesteld en dat voornamelijk voor
ziet in de verdere uitbreiding van het Hoogovenbedrijf van 250 tot 600 
ha. Vele ha grond kregen op grond van dit streekplan de bestemming 
van industrieterrein voor neven- en andere bedrijven rond de Hoog
ovens. 

Daar tegenover staat, dat 1150 ha grond aan de agrarische bevolking 
van het IJmondgebied zal worden onttrokken. Circa 400 meest kleine 
tuinders zullen hiervan de dupe worden door gebrek aan plaatsver
vangende grond. In hun toelichting op het streekplan maken Gedepu
teeroe Staten er ·gewag van, dat hierdoor sociale spanningen worden 
opgeroepen. Deze spanningen zijn in het bijzonder groot, omdat de ver
mindering van tuinbouwgrond reeds in een snel tempo plaats heeft en 
ook verder zal hebben en omdat daarop niet voldoende tijdig is gere
kend. Dit is er de oorzaak van, dat tot dusver onvoldoende maatregelen · 
zijn genomen in de vorm van het inrichten of reeds beschikbaar stellen 
van vervangingsgrond, omscholing van arbeiders-e.d., zo erkennen G.S. 

Deze officiële erkenning spreekt duidelijke taal voor wat betreft het 
ruïneuze karakter, dat de industriële ontwikkeling in de IJmond ver
oorzaakt ten aanzien van kleine tuinders, die bij honderdtallen uit hun 
bestaan dreigen te worden geworpen of reeds slachtoffer daarvan zi}n. 
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Van provinciale, noch van regeringswege zijn maatregelen genomen om 
dit schrijnende probleem op te lossen. Om deze reden stemde de oom· 

munistische Statenfractie tegen het streekplan IJmond-Noord, dat door 
een Prot. Chr. afgevaardigde ter zitting het "Streekplan Hoogovens"' 
werd genoemd en niet ten onrechte. 

Hoe sterk de sociale spanningen onder de agrarische bevolking wel 
zijn bleek op een kort geleden gehouden zitting van het Adviescollege 
voor de IJmond, waar een Velser wethouder sprak over de felle pijn, 
die verdreven agrariërs wordt aangedaan en over de centrale overhetd, 

die doof blijft voor de argumenten van de gedupeerde agrariers ..... 
Inplaats van dit nijpende probleem op te lossen is men van overheids

wege sedert enige jaren druk bezig het klassebesef, dat zich onder de 
industrie-arbeiders in de IJmond, waaronder vele migranten, ontwik
kelt ideologisch om te buigen, teneinde de klassenstrijd af te remmen. 

Daartoe vond in 1955 de officiële installatie plaats van de IJmond
werkgroep en van de IJmondcommissie, die met de semi-officiële instel
ling Stichting Noordholland voor Maatschappelijk Werk een sociaal 
maatschappelijk onderzoek in het IJmondgebied zal instellen. Gecamou
fleerd door schone frasen gaat het er bij dit sociologisch onderzoek in 
wezen om waarborgen voor arbeidsvrede te scheppen door te pogen de 
arbeiders mentaal pasklaar te maken voor de grote ondernemers en hen 
af te houden van "politiek extreme" gedachten. 

In het bijzonder de KVP dingt er naar de bevolking van de IJmond 
met haar hoogste percentage onkerkelijken in haar ban te krijgen. Het 
vorige jaar belegde de Stichting Katholiek Kennemerland een IJmond
congres in Driehuis, dat o.a. werd bijgewoond door de bisschop van 
Haarlem, de KVP-voorzitter mr. Van Doorn en ..... de president direc
teur van de Hoogovens, ir. A. H. Ingen Housz. In het middelpunt van dit 
congres stonden "de negatieve aspecten" en het "dreigend nihilisme" in 
de groeiende samenleving van de IJmond. Men kwam tot de conclusie, 
dat de ontwikkeling in dit gebied een sterke weerslag heeft voor het sa
menlevingsbeeld van ons land en dat "daarom de aandacht vraagt van 
de Rijksoverheid en van de organen op maatschappelijk en politiek ge
bied". 

Het is niet toevallig, dat tegen deze achtergrond van beïnvloeding 
door de vertegenwoordigers van de industriemagnaten ex-minister 
Beel jarenlang op bestuursmaatregelen voor het IJmondgebied heeft 
gepeinsd, die tot een heft kunnen worden gesmeed in de handen van 
de grote ondernemers. 

De hier geciteerde uitlatingen van dr. Prinsen, die met Beel lange 
tijd het departement van Binnenlandse Zaken bestuurde, zijn typerend 
voor de anti-democratische denkbeelden, die in het wetsontwerp IJ
mondraad zijn neergelegd. 

De verwezenlijking er van dient met kracht te worden afgewezen. 
Het IJmondgebied is hier kennelijk proefkonijn. 
Van de regering moet worden verlangd, dat zij het wetsontwerp in

trekt en dat zij de huidige vrijwillige samenwerking van de gemeenten 
op grondslag van het Adviescolleg~e voor de IJmond tot rijping laat ko
men. 

C. DE ROVER. 
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Antwoord op een artikel 
van Prof. Tinbergen 

"Het is nodig, om van tijd tot tijd zich eens af te vragen "waar 
wij staan" en of er aanleiding is onze taak en ons program te 
herzien". 

Zo begint het artikel van Prof. Tinbergen "De internationale taak 
van de sociaal-democratie", dat gepubliceerd is in het maartnum

mer van het tijdschrift "Socialisme en Democratie", het theoretische 
orgaan van de Partij van de Arbeid. 

De vraag die in het begin van Tinbergens artikel wordt gesteld, is 
gericht tot de Westeuropese socia,al-democratie en is de schrijver op
gedrongen door het leven zelf, door de stand van zaken in de partijen 
die verenigd zijn in de Socialistische Internationale. 

Tinbergen twijfelt er niet aan (en hierin heeft hij het volste gelijk) 
dat het juist thans, in het licht van de laatste gebeurtenissen, voor de 
sociaal-democraten noodzakelijk is, zich deze vraag stellen. 

In zijn artikel stelt hij niet alleen deze vraag, maar hij tracht er ook 
een antwoord op te vinden. In antwoord op de eerste helft van de 
vraag ("waar staan wij?") komt hij tot voor de rechtse sodalisten wei
nig troostrijke conclusies dat hun invloed op de gebeurtenissen die zich 
in de wereld voltrekken aanzienlijk verminderen en met onrust con
stateert hij de groeiende rol van de communisten. In het antwoord op 
het tweede deel van de vraag werpt Tinbergen de gedachte op, dat de 
westelijke sociaal-democratie zonder herziening van haar taken en pro
gram haar posities niet kan versterken en geen rol van betekenis zal 
kunnen spelen. 

Professor Tinbergen is een bekende figuur in de P.v.d:A. Na de oor
log was hij 10 jaar lang direeteur van het Centrale Planbureau, een ad
vieslichaam dat de regering bij staat bij de coördinatie van de politiek 
op economisch, sociaal en financieel gebied en de economische plannen 
van de regering voor een bepaalde periode voorbereidt. Hij is lid van 
de Koninklijke Academie van Wetenschappen en auteur van vele wer
ken over sociale en economische vraagstukken. Professor Tinbergen 
is cammissaris van de machinefabriek N.V. Gebr. Stork en lid van de 
Raad van Bestuur van de KLM. 

Het artikel van Tinbergen is een veelzeggend symptoom. Het weer
spiegelt de onder de westelijke socialisten inderdaad aanwezige twijfel 
aan de juistheid en vruchtbaarheid v~an de lijn die in de laatste tijd door 
de rechtse leiders van de Socialistische Internationale en de hiertoe 
behorende partijen wordt gevolgd. 

Thans beginnen steeds meer gewone leden en zelfs enkele sociaal
democratische leiders zich bewust te worden van de onjuistheid van 
deze lijn en haar verderfelijkheid voor de westelijke sociaal-democratie. 

Tinbergen behoOrt, naar zijn artikel te oordelen, tot die rechtse so
ciaal- democraten, die na de duidelijke mislukking van het provocata
rische getier rondom de Hongaarse gebeurtenissen, een zekere ont-
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nuchtering ondergaan en eindelijk beginnen te begrijpen dat de reeds 
onder Goebbels afgezaagde leuzen van openlijk anti-communisme de 
Socialistische Internationale en haax partijen niet alleen niet verder 
brengen, maar ook de invloed dreigen te verliezen die zij nog op de 
massa hebben. 

Of de Nederlandse professor het wil of niet, op een aantal punten 
wijkt zijn artikel aanzienlijk af van de richtlijnen die door vele leiders 
van de Socialistische Internationale in hun officiële besluiten en open
bare optreden wo1:1den gegeven. Dit geLdt in de eerste plaats voor die 
gedeelten van het artikel waar Tinbergen zich bezig houdt met het 
vraagstuk van de betrekkingen tussen socialisten en communisten. 

Tinbergen is van mening, dat voor de arbeidersbeweging "de ver
deeLdheid, n.l. de verdeeldheid in een sociaal-democratische en een 
communistische tak het grote en tragische feit is". Weliswaar voegt 
hij hieraan de woorden toe, dat "het verschil in opvatting tussen deze 
twee politieke groepen thans zo groot is, dat de meeste lezers van dit 
artikel niet eens gaarne zouden spreken van twee takken van eenzelfde 
st,am". 

Met "de lezers van dit artikel" bedoelt Tinbergen ongetwijfeld de 
functionarissen van de P.v.d.A voor wie het tijdschrift "Socialisme en 
Democratie" wordt uitgegeven in een oplage van twee duizend exem
plaren. Trouwens Tinbergen zelf is blijkens zijn artikel nog lang niet 
van de vooringenomenheid ten aanzien van de activiteit der commu
nistische partij afgestapt. Hiervan getuigen o.a. de in zijn artikel veel
vuldig voorkomende aanvallen op de communisten en hun doeleinden. 

Ondanks deze vooringenomenheid komt prof. Tinbergen echter tot 
de conclusie, dat een positieve oplossing van het vraagstuk van de be
trekkingen tussen socialisten en communisten noodzakelijk is. 

De betekenis van dit vraagstuk is voor de internationale arbeiders
beweging in de huidige situatie bijzonder groot. Dit we1:1d k11achtig 

onderstreept door het XXste Congres van de CPSU en de daarna ge
houden congressen van andere communistische- en arbeiderspartijen. 
De oproep van de communisten tot eenheid van actie met de socialisten 
in de strijd voor vrede, democratie en de levensbelangen van de wer
kers, werd door de gewone leden van de socialistische partijen die zich 
dagelijks kunnen overtuigen van de rampzalige gevolgen van de ver
deeldheid tussen de verschillende groeperingen van de arbeide,rsbewe
ging, positief ontvangen. Talrijke commentaren van socialisten getui
gen van de activiteit van deze oproep en bewijzen, dat hij volledig in 
overeenstemming is met de belangen van de internationale arbeiders
beweging. 

De bekende publicist en theoreticus van de Engelse Labour-partij, 
Cole, schreef spoedig na het XXste Congrès van de CPSU in de "New 
Statesman and Nation" waarmee hij de mening van brede socialistische 
kringen tot uitdrukking bracht, dat voor de socialisten en communisten 
"de tijd gekomen is om een ernstig gesprek met elkaar te voeren, waar
bij zo min mogelijk wederzijdse beschuLdigingen dienen te wol'den uit
gesproken, en ik hoop dat het, vroeger of later zal gelukken om een 
grondslag te vormen voor de vereniging van de internationale arbei-
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dersbeweging met als doel de gemeenschappelijke strrijd tegen kapita
lisme, imperialisme en reactie ..... " 

Een dergelijke nuchtere benadering van het vraagstuk der betrekkin
gen tussen communisten en socialisten weerspiegelt ongetwijfeld de 
stemming van vele socialisten en is objectief gekant tegen de houding 
die de leiders van de tot de Socialistische Internationale behorende 
partijen innemen. 

Deze houding kwam o.a. tot uitdrukking in de schandelijke verklaring 
van de Raad van de Socialistische Internationale die in Züric~ op 4 
maart 1956, d.w.z. enkele dagen na het XXste Congres van de CPSU 
bliksemsnel werd aangenomen. In deze verklaring verwerpen de lei
ders van de Socialistische Internationale "ieder eenheidsfront of ande
re vorm van politieke samenwerking tussen socialisten en communis
ten". Het ligt hun nog vers in het geheugen hoe afwijzend vele socialis
ten deze verklaring bejegenden. 

De noodzaak van eenheid van actie, v;an zakelijke contacten en prac
tische samenwerking tussen socialistische en communistische partijen 
bleek echter sterker dan de wil en de wens van de reactionaire kop
stukken van de westelijke sociaal ... democratie. In vele socialistische 
partijen groeide het streven naar onderhandelingen met de CPSU en 
andere communistische en arbeiderspartijen van de socialistische lan
den. Onder de druk van deze omstandigheden waren de leiders van de 
Socialistische Internationale gewongen hun houding iet of wat te ca
moufleren. Dit deden zij in de verklaring van het Bureau van de So
cialistische Internationale op 7 april 1956. 

Aan dit document liggen dezelfde anti-communistische opvattingen 
van eerst ten grondslag en zelfs wordt er in bewee:rd dat "socialisme 
en communisme niets gemeen hebben". Toch verschilt de verklaring 
van 7 ~april 1956 van de verklaring van 4 maart 1956. Thans heet het 
dat de Socialistische Internationale, hoewel zij alle vormen van sa
menwerking met de communistische partijen afwijst, zij opkomt voor 
zulke vormen van samenwerking tussen de regeringen die een vreed
zame oplossing van de geschillen bevorderen". 

Met andere woorden, de leiding van de Socialistische Internationale 
geeft duidelijk te verstaan dat zij niet tegen onderhandelingen is tus
sen die westelijke regeringen die worden geleid door socialisten en re
geringen aan het hoofd waarvan communisten staan. Verder wilde de 
leiding van de Socialistische Internationale niet gaan. Maar het streven 
naar zakelijke betrekkingen met de communisten was onder de socia
listen zo groot, dat een aantal socialistische partijen zich uitsprak voor 
direct contact met de communistische partijen. Einkele westelijke socia
listische partijen zonden delegaties naar de Sowjet-Unie en andere 
socialistische landen. & werden besprekingen tussen de leide~s van 
de CPSU en de Sowjetregering enerzijds en de regeringslefders van 
enkele landen, waar de socialisten aan de macht zijn anderszijds ge
voerd. 

Ongetwijfeld speelde dit alles een zekere positieve rol, het bevorder
de de persoonlijke contacten en droeg bij tot de vermindering van 

de internationale spanning, het beantwoordde aan de belangen van de 
· internationale ,arbeidersbeweging. Daarom we:rden de besprekingen en 

de openhartige gedachtenwisseling tussen de leiders van de CPSU en 
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delegaties of vooraanstaande politici van de socialistische partijen, toe
gejuicht door alle communisten en eerlijke socialistent die vurig hopen, 
dat deze eerste contacten het begin zullen zijn van een hechter en ern
stiger samenwerking van communisten en socialisten in belangrijke 
vraagstukken van de internationale betrekkingen en van de moderne 
arbeidersbeweging. Maar zoals bleek, waren deze hoopvolle gedachten 
die in overeenstemming waren met de belangen van alle volkeren niet 
naar de zin van sommige leiders van de Socialistische Internationale. 
Juist zij trachtten, zoals de daarop volgende gebeurtenissen bewezen, 
deze hoop de bodem in te slaan. Zij wachtten het geschikte moment 
af om een ve~dere vermindering van de internationale spanning te ver
hinderen, de toenadering tussen socialisten en communisten te fnuiken 
en de contacten te verbreken die tussen hen begonnen te groeien. 

Dat moment trad naar de mening van de rechtse socialistische lei
ders op in de herfst van 1956, toen in verband met de gebeurtenissen in 
Hongarije de reactionaire imperialistische krachten als op bevel een 
ongebreidelde campagne ontketenden tegen de Sowjet-Unie en andere 
socialistische landen en een golf van laster over de communistische 
partijen van het westen uitstortten. In deze campagne veroorzaakten 
de leiders van de rechtse socialisten wel het meeste kabaal. 

Wat schreven en zetden ze niet, om de communisten zwart te maken 
en aan de sympathie van de werkers voor de Sowjet-Unie afbreuk te 
doen! Wat deden zij al niet om verwarring te brengen onder de com
munisten en de verdeeldheid in de internationale arbeidersbeweging 
te vergroten! Hun heimelijke wens voor de werkelijkheid verslijtend, 
schreeuwden enkele leiders van de Westeuropese sociaal-democratie 
dat er een "crisis van het communisme" was ingetreden en dat een 
splitsing van de internationale communistische beweging onvermijde
lijk was. Het leven bewees opnieuw (voor de zoveelste maal!) de on
gerijmdheid van dergelijke orakeltaal. 

De internationale communistische beweging toonde met nieuwe 
kracht haar aaneengeslotenheid, haar onverbrekelijke banden met de 
massa van de werkers, haar verknochtheid aan het marxistisch-leni
nistische principe van het proletarisch internationalisme. Dit ontgaat 
alleen aan diegenen, die hiervoor moedwillig de ogen sluiten. In tegen
stelling tot enkele socialistische leiders ziet professor Tinbergen dit 
wel. En daarom is het niet toevallig dat één van zijn belangrijkste con
clusies is, dat een verbetering van de betrekkingen tussen socialisten 
en communisten noodzakelijk is. Tinbergen laat hierover een aantal 
gezonde gedachten horen. 

Tegen de officiële richtlijnen van de leiders der Socialistische Inter
nationale in raadt hij de socialisten aan "iets meer begrip te tonen" ten 
opzichte van de communisten. "Wij zullen moeten beseffen, "- schrijft 
hij,-" dat de communisten er zijn, dat zij een grote macht hebben en 
dat hun bepaalde dingen ernst zijn, waarvoor ook wij staan". Hij stelt 
voor "een ongeëmotiönee~de discussie te bevorderen over de resultaten 
van de communistische en de niet-communistische regiems, en pogin
gen te steunen om minder in zwart en wit te redeneren dan zij". Laten 
wij het verwijt dat de auteur de communisten maakt voor hun onver
draagzaamheid voor zijn rekening laten en een andere raad die hij aan 
zijn mede ·collega's-socialisten geeft aanhalen. Deze raad luidt: "We 
zouden alvast kunnen beginnen niet het uitgeven van enige objectieve 
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geschriften over wat er in de democratische landen bereikt is en wat 
de communisten naar onze mening niet, maar ook, wat zij wel hebben 
bereikt! Een nuttige raad. 

Interessant is evenwel hoe deze raad zal worden opgenomen door die 
sociaal-democratische leiders en publicisten die vele jaren school heb
ben gemaakt in het uitmeten van de "weldaden van de kapitalistische 
landen en terzelfdertijd de verworvenheden van de socialistische lan
den verzwegen of zwart maakten. De tijd zal het leren. 

Toen de anti-communistische furie na de Hongaarse gebeurtenissen, 
losbrak verloor prof. Tinbergen het vermogen om enkele belangrijke 
feiten van de hedendaagse werkelijkheid reëel te bezien, niet. De in
houd van zijn artikel getuigt ervan, dat hij niet behoort tot hen die het 
fabeltje van de "crisis van het communisme" geloven. 

In zijn beschouwing over de posities van de communistische en so
cialistische partijen in de wereld verklaart Tinbergen categorisch: -
"Zeer kort samengevat kan men dan ook zeggen, dat de invloed van de 
communisten op het wereldgebeuren aanzienlijk groter is dan die van 
de socialisten. Deze laatsten zijn nu alleen een belangrijke groep in de 
Nooro-en Centraaleuropese landen- wier invloed in de wereld zien
derogen daalt - en hebben praktisch geen invloed in de twee kracht
centra waaromheen zich thans de wereldpolitiek afspeelt: Rusland en 
Amerika. Dit voor ons sombere beeld kan nog worden geeompleteerd 
door de opmerking dat de socialisten in Europa zeer verdeeld zijn; de 
Duitse sociaal-democraten hebben in verschillende belangrijke aange
legenheden een andere lijn gevolgd dan de socialisten van de overige 
landen. En in de Egyptische zaak stonden - gelukkig - de Engelse 
partijgenoten op een geheel ander standpunt dan de Franse". 

Wat men er ook van zeggen wil, dit beeld staat ver van de gangbare 
fabeltjes over de "crisis van het communisme" af! 

Tinbergen is verontrust over de verzwakking van de posities van de 
westelijke sociaal-democraten. Het streven om deze positie te verster
ken, ligt ten grondslag aan zijn artikel. En dit verklaart dan ook in 
aanzienlijke mate de in het gehele artikel nadrukkelijk ontwikkelde 
gedachte van de noodzaak, de taken en het program van de westelijke 
sociaal-democraten te herzien. Tinbergens ontevredenheid over de hui
dige politieke koers van de Sodialistische Internationale en haar partij
en, en over haar programma's, is zo groot dat hij direct en zonder om
wegen verklaart: "Alleen als we (d.w.z. de socialisten- A.N.) de durf 
hebben om een breed-opgezet programma van internationaal karakter 
op te stellen en te aanvaarden zullen wij nog een rol kunnen spelen, een 
rol die zelfs belangrijk zou kunnen zijn". 

Wat is het huidige programma van de westelijke sociaal-democratie? 
In de eerste plaats moet hier dan herinnerd worden aan het be

langrijkste programmatische document van de Socialistische Internati
onale. Dat document is de verklaring "Over de doeleinden en de taken 
van h~t democratische socialisme", aangenomen bij het oprichten van 
de Internationale op de 8ste Internationale socialisten-conferentie in 
Frankfort a/M. op 2 juli 1951. 

Een indruk van de ideologische grondslag van deze verklaring, die 
tegelijk voor de gehele Socialistische Internationale geldt, geeft o.a. de 
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passage waarin wordt beweerd, dat het voor het socialisme "onverschil
lig is of de socialisten haar overtuiging putten uit de marxistische of 
enige andere sociale analyse, of uit religieuze of humanistische princi
pes ..... " De verklaring bevat een al even vage stelling over het stre
ven naar het socialisme; omstandig wo11den de vergeelde reformistische 
recepten voor de hervorming van het kapitalisme herhaald. Dit alles 
worot uitgedrukt in rekbare en duistere formuleringen, die kenmer
kend zijn voor de schier eindeloze reeks documenten van de oude 
Tweede Internationale-treuriger nagedachtenis. Dan worden zeer cate
gorisch en ondubbelzinnig in de verklaring de punten uiteengezet, die 
geheel doo11drongen zijn van oorlogszuchtig anti-communisme en van 
directe laster tegen de landen van het socialistische kamp. 

Men zou veronderstellen dat Tinbergen bij de vraag of herziening 
van program en politiek noodzakelijk is, het program en de politiek 
van de PvdA op het oog heeft. Aan de politiek en het program van zijn 
eigen partij heeft hij echter nauwelijks gedacht. 

Zelfs onder de sodaal-democratische partijen van het westen onder
scheidt de PvdA zich door haar onverzoenlijkheid tegenover de com
munistische partij van haar land en de communistische partijen van 
andere landen, in het bijzonder van de landen van het socialistische 
kamp. De leiding van de PvdA heeft tot nu toe iedere gedachte aan de 
mogelijkheid van eenheid van actie tussen communisten en socialisten 
categorisch afgewezen. 

Sinds de oorlog geeft de PvdA haar onvoorwaa11delijke steun en 
daadwerkelijke medewerking aan het reactionaire beleid in de buiten
landse politiek van het imperialistische deel van de Nederlandse bour
geoisie. 

De leidende organen van de PvdA hebben de toetreding van Neder
land tot het agressieve N oordat1antische blok, tot de Westeuropese 

•. Unie, tot de Europese Organisatie voor Economische Samenwerking 
(Marshallplan) en tot de Europese Kolen- en Staalgemeenschap goed
gekeurd. Tenslotte, heeft de Nederlandse regering, met een van de lei
ders van de PvdA, Drees, aan het hoofd de overeenkomst over het op
richten van de "Euratom" en de "Gemeenschappelijke Markt" onder
tekend. De leiding van de PvdA ondersteunt feitelijk de politiek van 
de koloniale kringen door, bijvoorbeeld, op te komen tegen het onaf
hankelijk maken van West-Irian en tegen de terugkeer tot Indonesië 
van dit gebied. 

Zo is de practijk van de leiding van de PvdA. Ongetwijfeld is pro
fessor Tinbergen daarmede goed bekend. Natuurlijk kent hij ook de 
evolutie, die het progmm van zijn partij de laatste jaren heeft doorge
maakt. Bij de oprichting van de PvdA in 1946 werd een resolutie aan
genomen, waarin wordt gezegd, dat de nieuwe partij "breekt met de 
vroegere tradities van het beperkte arbeiderssocialisme". Onder het 
"beperkte arbeiderssocialisme" wo11dt het socialisme van Marx en zijn 
aanhangers verstaan. 

In het program dat in 1947 werd aangenomen, werd als doel van de 
PvdA geproclamee11d de strijd voor "de op democratie gegrondveste 

socialistische maatschappij". Reeds in 1952 we:vd echter een aanvullend 
programma aanvaard, dat "de Weg naar vrijheid" is genoemd. Hier 
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wordt niet meer gezegd, dat het doel van de partij de opbouw van het 
socialisme is. Ditmaal wordt tot doel verklaard "het scheppen van een 
gemeenschap van vrije volkeren, gegrondvest op geestelijke en consti
tutionele vrijheid". O.m. kan worden opgemerkt, dat de lieilde,sverkla
ring aan deze vrijheid in het geheel niet strookt met het vóórstemmen 
van de PvdA voor het uitsluiten van de communisten uit de colleges van 
B. en W. en voor het ambtenarenverbod, een ontwerp van de KVP-lei
der Romme, dat tegen de communistische partij gericht is en dwang
maatregelen mogelijk maakt. 

Keren we echter terug tot de redenering van prof. Tinbergen. Wat 
stelt hij voor? Wat moeten de socialisten naar zijn mening doen om de
ze taken uit te voeren? 

In zijn artikel tracht Tinbergen een schetsmatige oplossing van de 
drie belangrijkste vraagstukken te geven die volgens zijn' woorden "op 
dagelijks zichtbare wijze" het gehele bestaan van de westelijke sociaal
democraten beïnvloeden. Hij formuleert deze problemen op de volgende 
wijze: 

"1) de noodzaak om een oorlog te vermijden; 
2) de armoede de:r onderontwikkelde landen; 
3) de wenselijkheid om de maatschappij verder te hervormen zonder 
communistische methoden toe te passen". 

Tinbergen spreekt over alle drie deze vraagstukken zijn mening 1üt, 
waarbij hij er van uit gaat, dat "achter elk dezer vraagstukken, die een 
groot deel van de aandacht en energie der regeringen en politici opei
sen, de tegenstelling staat tussen de communistische en de niet-commu
nistische wereld". 

Laten wij cie.opvattingen van professor Tinbergen ten opzichte van 
het eerste der door hem genoemde problemen bezien. 

Anders dan vele rechts..,socialistische letders, die zich de reputatie 
hebben verworven tegenstanders te zijn van het vreedzaam naast el
kaar bestaan van staten met verschillende stelsels, komt prof. Tinber
gen op voor "georganiseevde coëxistentie, een samen bestaan van com
munisten en niet-communisten, geen uitschakeling van een van beide 
kampen". Terecht is hij van mening dat een "georganiseerde coëxisten
tie van niet-communistische en communistsche landen" de "enige mo
gelijkheid" is om de vrede te behouden. Sprekend over de strijd voor
het behoud van de vrede wijst Tinbergen er op, dat "daarbij zowel bij
dragen van niet-socialisten als van socialisten nodig en welkom zijn". 

:qat zijn de conclusies van Tinbergen uit zijn gedachten over het ver
mijden van oorlog. Zij zullen begrip vinden bij iedereen, die het behoud 
van de vrede werkelijk ter harte gaat. Zij vinden wel onmiddellijk be~ 
grip bij de communisten, die onveranderlijk opkomen voor de leninis
tische stelling, dat een langdurige, vreedzame coëxistentie van staten 
met verschillende sociale stelsels mogelijk is. 

Dat de socialisten de mogelijkheid van dit naast elkaar bestaan 
erkennen is ongetwijfeLd een belangrijke grondslag voor een gemeen
schappelijke strijd met de communisten voor de vrede en de veiligheid 
der volkeren. Zo'n gemeenschappelijke strijd zou een schitterend voor
beeld zijn van eenheid van actie tussen socialisten en communisten. 
En als deze eenheid van actie tot nog toe niet bestaat, dan komt dit 
alleen omdat de bereidheid van de communistische partijen om hun in-
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spanningen in de strijd voor de vrede te verenigen met die van de so
cialisten stuitte en blijft stuiten op de vijandige houding van vele 
rechtse leiders van de Westeuropese soeiaal • .democmtie, die elk ge
meenschappelijk optreden met de communisten afwijzen. 

Een dergelijke houding berokkent natuurlijk grote schade aan de 
socialistische partijen zelf; zij ondergraaft hun invloed op de massa. 
Zij is niet in overeenstemming met de belangen van de volkeren en 
onverenigbaar met die van de internationale arbeidersbeweging. 

De door Tinbergen onderstreepte noodzaak om deze houding te wij· 
zigen bestaat nu inderdaad meer dan ooit. De huidige toestand, in het 
bijzonder de thans bestaande dreiging van een nieuwe oorlog, maakt 
dit urgent. Prof. Tinbergen begrijpt dit. Het zou echter fout zijn niet op 
te merken, dat prof. Tinbergen in zijn benadering van het vraagstuk 
van het behoud van de vrede, op zijn zachtst gezegd, inconsekwentie 
aan de dag legt. 

Dit is alleen al duidelijk door het feit, dat hij, als hij spreekt over de 
noodzaak om een oorlog te voorkomen terzelfdertijd de feiten, die van 
de actieve voorbereiding ervan door bepaalde kringen in het westen 
getuigen, veronachtzaamt. Meer dan dat. In zijn artikel tracht hij zelfs 
de indruk te wekken, dat de USSR en de andere socialistische landen 
de bestaande dreiging van een nieuwe oorlog zouden veroorzaken. Hier
bij gaat hij voorbij aan het vraagstuk van het agressieve Noordatlanti
sche blok en aan de politiek v,an de heroprichting van de revanchistische 
Wemmacht in West-Duitsland. Met geen woord rept hij over de weige
ring van de westelijke mogendheden om het atoomwapen en andere 
massa-vernietigingswapens te verbieden. Hij zwijgt ook over het stelsel 
van Amerikaanse bases op buitenlands grondgebied in de nabijheid van 
de landen van het socialistisèhe kamp. Ook andere soortgelijke feiten, 
die eveneens bewezen wie in werkelijkheid de dreiging van een nieuwe 
oorlog veroorzaakt, noemt hij niet. Maar toch zou het uitspreken van 
een mening over dergelijke feiten zeer op zijn plaats zijn geweest in een 
artikel waarvan de schrijver voor de vrede en "het georganiseerde sa
menbestaan van niet-communistische en communistische landen" op· 
komt. 

Een openlijke uitspraak hierover zou ons volledig overtuigen van de 
oprechtheid van de schrijver, die het voorkómen van een oorlog nood
zakelijk noemt. 

Hoe denkt. Tinbergen het tweede door hem geste1de v:r~aagstuk op te 
lossen en de armoede van de achtergebleven landen op te heffen? 

Allereerst zegt hij dat de westelijke socialisten thans geen degelijk pro
gram hebben voor het oplossen van dit vraagstuk en dat zij in het 
algemeen op ,dit punt een standpunt innemen dat snel herzien moet 
wo11den. P~ofessor Tinbergen t:r~acht een verklaring te geven voor het 
feit, dat de socialisten in een dergelijke weinig benijdenswaardige posi
tie zijn geraakt. Als een van de oorzaken noemt hij het feit, dat "het in· 
ternationalisme in de verdrukking is geraakt in de periode dat onze 
voormannen zich geheel moesten gaan geven aan de nationale politiek 
waarvoor zij, v:rij plotseling, verantwoovdelijkheid moesten aanvaar
den". 

Deze opmerking verdient, dat wij er ons nader mee bezig houden. 
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Prof. Tinbergen heeft ongetwijfeld gelijk als hij constateert dat de lei
ders der rechtse socialisten het internationalisme hebben vergeten. Ve
len van hen zijn allang vergeten wat het betekent. En nu moeten zij 
herinnerd worden aan de internationale taken van de arbeidersbewe
ging, omdat zij, zoals Tinbergen het op delicate wijze uitdrukt "zich 
geheel moesten geven aan de nationale politiek". Als wij de dingen bij 
hun naam noemen, dan kan in dit geval slechts sprake zijn, niet van 
"nationale politiek", maar van de ondersteuning aan en ten uitvoer
legging van een kolonialistische politiek tegenover vele volkeren van 
Azië en Afrika. 

Het is precies deze politiek, die vele partijen van de Ile Internatio
nale tientallen jaren lang hebben ondersteund en gevoerd. Ook hun 
opvolgers, de partijen die behoren tot de Socialistische Internationale, 
hebbén geen afstand van deze politiek gedaan. 

Op overtuigende wijze wordt dit bijvoorbeeld aangetoond door de 
directe deelname van de Franse regering, geleid door de socialist Guy 
Mollet, aan de agressie tegen Egypte, of, als men wil, door de politiek 
van dezelfde regering tegenover de nationale bevrijdingsstrijd van het 
Algerijnse volk. Ook de hierboven genoemde houding van de PvdA ten 
opzichte van West-Irian getuigt hiervan. 

Het vraagstuk van de kolonialistische politiek van de leiders van de 
Westeuropese socialistische partijen is niet nieuw. Maar nog nooit was 
het zo dringend als nu, in het tijdperk van de machtige nationale be
vrijdingsbeweging van de volkeren van het Oosten, in het vervalstijd
perk van het koloniale stelsel van het imperialisme. Het voeren of het 
eenvoudig ondersteunen van een kolonialistische politiek leidt tegen
woordig onmiddellijk tot het tanen van de invloed van de westelijke 
socialisten. Het Kaïnsteken van het kolonialisme dat sommige socialis
tische partijen dragen, kan thans op geen enkele wijze meer worden 
weggeschminkt. Niet zo lang geleden veroordeelde de internationale 
openbare mening de partij van Guy Mollet en de leiders van de andere 
socialistische partijen die de Engels-Franse agressie tegen Egypte goed
keurden, op scherpe wijze. De verontwaardiging over deze agressie 
beheerste letterlijk alle volkeren. Ook de socialistische partijen van 
Azië bleven hierbij niet achter. De internationale organisatie van deze 
partijen, de Conferentie van Aziatische Socialisten veroordeelde op 
haar congres dat van 4 - 10 november 1956 in Bombay werd gehouden, 
vastbesloten de agressieve actie van Engeland, Frankrijk en Israël te
gen Egypte. De Aziatische socialisten brachten scherpe critiek op de 
leiders van de Westeuropese socialistische partijen ,die de kolonialisti
sche politiek ondersteunden. 

Deze toestand werd zo ernstig, dat de Socialistische Internationale, 
om haar gezicht te redden, zich openlijk moest distanciëren van het 
avontuur waarin de regering Guy Mollet zich had gestort. 

Op de zitting van de Raad van de Socialistische Internationale in Ko
penhagen op 2 december 1956 werd op voorstel van de leider van de 
Britse Labour-partij, Gaitskell, met meerderheid van stemmen een re
solutie aangenomen- waarin het "diepe leedwezen" tot uitdrukking 
werd gebracht over de Engels-Franse inval in Egypte en waarin werd 
geconstateerd, dat deze inval "een schending is van het Handvest der 
Verenigde Naties en volledig in strijd is met de resolutie van de Alge-
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mene Vergadering die met overweldigende meerderheid van stemmen 
zijn aangenomen". · 

De aanvaarrling van deze resolutie kon noch door de fraaie redevoe. 
ringen van de algemeen secretaris van de Franse Socialistische Partij, 
Pierre Commin, die de Engels-Franse agressie tegen E:gypte in de Raad 
verdedigde, noch door het demonstratieve vertrek van de Franse dele
gatie uit de zaal, toen over de resolutie werd gestemd, noch door de 
stemonthouding van de vertegenwoordigers der socialistische partijen 
van België, Spanje, Israël en de Internationale Joodse Organisatie de 
Bund worden verhinderd. De resolutie werd aangenomen. 

Zo groot was de druk die de eensgezinde verontwaardiging van alle 
volkeren over de agressie tegen Egypte op de leiders van de Socialisti· 
sche Internationale uitoe:flende! 

De leiders van de Socialistische Internationale, die deze resolutie 
aannamen, trachtten echter onmiddellijk haar betekenis te verz.wakken 
en hun meningsverschillen met de leiders der Franse socialisten bij te 
leggen. De opsteller van de resolutie, Gaitskell, haastte zich een ver· 
klaring af te leggen, dat de Engelse en Franse socialisten "één zijn in 
hun opvattingen over de meeste Europese problemen en dat dit grotere 
betekenis heeft dan het verschil in opvattingen over de toestand in het 
Nabije Oosten". Het is niet van belang ontbloot om in dit verband op 
te merken, dat deze opvatting van Gaitskell in het geheel niet door alle 
socialistische partijen wordt gedeeld, men behoeft maar te wijzen op 
de resolutie van het Congres van de Soc. Partij van Ja pan (die tegelij· 
kertijd lid is van de Soc. Internationale en van de Conferentie van Azi
atische Socialisten), die op 19 januari 1957 werd aangenomen. De Ja. 
panse socialisten eisten de uitsluiting van de socialistische partijen van 
Frankrijk en Israël uit de Soc. Internationale. De Socialistische Partij 
van Frankrijk (SFIO) en de Israëlische Soc. Partij (Mapai) worden in 
deze resolutie beschuldigd van steun aan de agressie tegen Egypte. De 
Soc. Partij van Frankrijk wordt bovendien beschuldigd van steun aan 
de onderdrukkingspolitiek in Algerië . .. 

Ongetwijfeld heeft de verontwaa:11diging van de wereldopinie over 
de door de socialistische partijleiders van Frankrijk en Israël tegen 

Egypte ontketende agressie en de vrees voor een acute vertroebeling 
van de betrekkingen met de socialisten in de Oostelijke landen de 
Westeuropese socialisten voor de noodzaak geplaatst hun houding erns
tig te he,rzien, zowel wat de nationale bevrijdingsstrijd v.an de volkeren 
in het Oosten als het vraagstuk van de ontwikkeling van de econo
misch achtergebleven landen betreft. Ook prof. Tinbergen houdt hier· 
mee rekening en trekt hieruit zijn conclusies. Hij onderstreept dat de 
socialisten zich vooral ernstig moeten bezig houden met de sociale 
vraagstukken in de koloniale en afhankelijke landen. 

"Zij (de socialisten) moeten bij hun benadering der internationale 
problemen doen uitkomen, "- schrijft Tinbergen, -" dat er in de Azia· 
tische, Afrikaanse en Zuidamerikaanse landen zeer ernstige sociale 
vraagstukken zijn op te lossen en dat, wanneer het westen zijn levens
wijze als beter wil aanprijzen dan de communistische, ook duidelijk· 
heid moet worden gegeven hoe deze sociale kwesties moeten worden 
opgelost". 
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Prof. Tinbergen doet in zijn artikel een poging om een oplossing te 
schetsen. V oor wij de door prof. Tinbergen voorgestelde oplossing be
zien, moeten wij het uitgangspunt vanwaar hij tot deze oplossing komt, 
behandelen. 

De houding van Tinbergen vloeit voort uit zijn overtuiging dat één 
van de beslissende oorzaken van de stormachtige groei van de commu ... 
nistische invloed hieruit bestaat, dat zij een uitgewerkt agrarisch pro
gram hebben. "Wellicht de meest plausibele verklaring van de grote 
invloed die de communisten hebben verkregen in vergelijking tot de 
socialisten is de opvatting, "-schrijft hij,-" dat de socialisten van het" 
westen te weinig begrip hebben gehad voor de problemen van het 
agrarische oosten- Oost-Europa zowel als Azië ..... De ongetwijfeld 
grote energie van de communisten heeft er mede toe gelefd dat zij voor 
de agrarische noden, ook van de Aziatische landen, wél programma's 
ontwikkelden en hun sterke invlood in Azië is dus niet iets waarover 
men zich kan verwonderen". 

Tinbergen verbergt zijn ongerustheid over de toeneming van de com
munistische invloed in Azië en het afnemen van het prestige van de 
westelijke mogendheden niet. Bezorgd richt hij tot de westelijke socia
listen de oproep "een internationaal socialistisch program op te stellen 
ten aanzien van de ontwikkeling der onderontwikkelde landen en dat 
zeer duidelijk ,uit te dragen'". Deze oproep ondersteunt Tinbergen 
echter slechts met abstracte redeneringen, b.v. dat "het de plicht is voor 
de beter gesitueerden cm te helpen het lot der minder bevoorrechten te 
verbeteren" en dat het "in deze westerse wereld voornamelijk de socia
listen zijn, die, van binnen uit, er toe zullen kunnen bijdragen dat de 
hiertoe nodige middelen worden bijeengebracht". Gedetailleer:de en con 
crete voorstellen over dit vraagstuk worden er in dit artikel niet gedaan~ 

De oplossing van het sociale vraagstuk in het Oosten beschouwt Tin
bergen als deel van een omvangrijkere taak, "de verdere hervorming 
van de maatschappij zonder communistische methoden toe te passen". 
Langs welke weg wil hij deze verandering verwezenlijken? In het we
zen van de zaak zijn zijn voorstellen over dit vraagstuk niet oorspron
~elijk, omdat zij in hoofdzaak een herhaling zijn van de reformistische 
stellingen die zijn uiteengezet in de bovengenoemde verklaring "over 
de doeleinden en de taken van het democratische socialisme". Prof. 
Tinbergen gaat in zijn voorstellen niet boven het raam van de gebrui
kelijke opvattingen van de rechtse sociaal-demoecratie over de wegen 
om het kapitalisme te hervormen uit. 

Er is nog één punt dat de aandacht verdient. 
Dat is het bezwaar van Tinbergen tegen het overplanten naar 

Europa van Amerikaanse methoden ter "hervorming van de maat
schappij". Dit verzet komt te rechter tijd als men weet, dat voor vele 
leiders van de Westeuropese socialisten de "Amerikaanse methoden 
om het sociale vraagstuk op te lossen" de hoogste wijsheid is en dat zij 
ijverig uiteenzetten dat men het "Amerikaanse voorbeeld" slechts naar 
Europa hoeft over te ;brengen om alle sociale problemen tot ieders te
vredenheid op te lossen. Hierbij "vergeten" zij natuurlijk dat in de Ver
enigde Staten evenals voorheen een monopolistische bourgeoisie heerst 
en dat de kapitali.stische verhoudingen in de USA in het geheel niet 
veranderen. 
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Ook pr-of. Tinbergen is blijkbaar :Q.iet geneigd hiermee rekening te 
houden, maar toch acht hij het "Amerikaanse voorbeeld" geen genees
middel voor alle sociale kwalen van Europa. " . . . . . in de Ver. Staten 
wordt het sociale vraagstuk anders gezien, (dan de Europese socialisten 
het volgens Tinbergen moeten zien - A.N.) ..... schrijft hij, "Men 
heeft daar ongetwijfeld eigen oplossingen gevonden ..... en meent nu 
dat dat overal zo zal kunnen. Het is ons inzicht dat dat niet zo is, in elk 
geval niet voor Europa en Azië ..... " Hij acht zich een "goed Europe
aan" (zoals de lezer in het begin van het artikel wordt meegedeeld) en 
tracht een "Europese" oplossing te vinden voor het vraagstuk van de 
hervorming van de kapitalistische maatschappij. 

Ook ditmaal evenwel zegt hij niet concreet hoe deze oplossing dan 
moet zijn en beperkt hij zich tot vage bespiegelingen over "de experi
menten met de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties" in Nederland 
en over een ,,experiment" dat in West-Duitsland aan de gang is. 

Welke experimenten hij precies op het oog heeft wordt in het arti
kel niet nader uiteengezet, maar het is volkomen duidelijk dat het hier 
gaat over de pogingen om een zgn. "deelneming van de werkers" in de 
kapitalistische ondernemingen en in het bijzonder in de verdeling van 
de winsten tot stand te brengen. Dergelijke pogingen in de geest van 
het "volkskapitalisme" worden thans ook door enkele Westeuropese 
socialistische partijen ondernomen, o.m. door de PvdA. Het is niet no
dig hier uiteen te zetten dat dergelijke pogingen die de grondslagen 
van de kapitalistische maatschappij niet aantasten niets gemeen heb
ben met de werkelijke strijd voor het socialisme. 

Opgemerkt moet worden dat de gedeelten van Tinbergens artikel 
-waar hij tracht een positief programma voor de westelijke socialisten 
ter oplossing van het sociale vraagstuk, zij het in Europa of in Azië, 
uiteen te zetten, in het algemeen minder overtuigend zijn. Als regel be
perkt hij zich in dit geval in het artikel tot de meest algemene en vage 
voorstellingen. En dat is niet toevallig, want zijn als nieuw opgediste 
voorstellen baseert hij op slechts opgefriste, maar in wezen tamelijk 
oude conclusies over de mogelijkheid om acute sociale vraagstukken en 
zelfs de verandering van de kapitalistische maatschappij op te lossen 
met reformistische middelen. 

In dit geval is het echter niet zo belangrijk hoe hij de sociale vraag
stukken denkt op te lossen en de kapitalistische maatschappij wil her
vormen. Iets anders is belangrijker: het streven van Tinbergen om de 
tegenwoordige houding van de westelijke sociaal-democratie nuchter 
te beoordelen, zijn ontevredenheid over de wijze waarop de westelijke 
socialistische partijen de sociale vraagstukken benaderen, zijn wens 
om de functionarissen van de sociaal-democratische beweging te over
tuigen van de noodzaak om de betrekkingen met de communisten te 
verbeteren en zijn vaste overtuiging, dat het vreedzaam naast elkaar 
bestaan van de twee stelsels de enige mogelijkheid is om oorlogen te 
vermijden. De gedachten die in dit verband door prof. Tinbergen wor
den uitgesproken verdienen ongetwijfeld ernstige aandacht. -V eronder
steld mag worden dat zijn artikel vele socialisten in het westen, waar
onder ook de leiders van. de socialistische partijen, aan het denken zal 
zetten. 

Zullen zij de juiste conclusies, die werkelijk in overeenstemming zijn 
met de belangen van de internationale arbeidersbeweging, daaruit kun-
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nen trekken? De toekomst zal het uitwijzen. Een antwoord op deze 
vraag kan alleen worden gegeven door de practische activiteit van de 
westelijke socialisten, door hun houding tegenover de vraagstukken 
die voor de werkende massa's van levensbelang zijn en, tenslotte, door 
hun houding ten opzichte van de met de communisten gemeenschap-. 
pelijk gevoerde strijd voor vrede en sociale vooruitgang. 

Onder de huidige omstandigheden zijn er ongetwijfeld vele belang
rijke binnen- en buitenlands politieke vraagstukken, waarover de so
cialisten en communisten, ondanks de tussen hen bestaande ideologi
sche verschillen, reeds thans tot een gedachtenwisseling zouden kunnen 
komen en een grondslag kunnen zoeken om gemeenschappelijk op te 
treden. De bereidheid van de communisten tot eenheid van actie is al
gemeen bekend. Thans is het woord aan de socialistische partijen. Bij 
het tot stand brengen van de eenheid van actie zou de internationale 
arbeidersbeweging alleen maar vooruitgaan. 

A. D. NIKONOW. 
Uit: Communist - 1957 - nr. 7. 
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DE INTERNATIONALE TAAK VAN 
DE SOCIAAL-DE\MOCRATIE 

··.,'~1 
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Het artikel van Prof. J. Tinbergen dat bovenstaande titel draagt en waarop 
elders in dit nummer een belangrijke reactie is gepubliceerd, heeft sterk de 

aandacht getrokken. 
Ter informatie brengen we hier enige van de voornaamste passages. 
Prof. Tinbergen begint zijn artikel als volgt: 
.. Het is nodig om van tijd tot tijd zich eens af te vragen .,waar wij staan" en 

of er aanleiding is onze zaak en ons program te herzien. 
In het hier volgende artikel wordt een poging gedaan om de internationale 

zijde van de taak onzer beweging aan de nieuwste ontwikkelingen te toetsen. 
Zoals een goed Europeaan betaamt, zal ik dat trachten te doen tegen de achter· 
grond van de geschiedenis; en wel van onze eigen geschiedenis, dat is dus van 
wat er in de laatste eeuw is gebeurd! Sinds het Communistisch Manifest heeft 
zich de internationale arbeidersbeweging snel ontwikkeld. Aanvankelijk min of 
meer eensgezind en in de oppositie en later verdeeld en in vele regeringen heeft 
zij thans een zeer grote invloed op het wereldgebeuren. Het grote en tragische 
feit is echter die verdeeldheid, nl. de verdeeldheid in een sociaal~democratische 
en een communistische tak. Het verschil in opvatting tussen deze twee politieke 
groepen is thans zo groot, dat de meeste lezers van dit artikel niet eens gaarne 
zouden spreken van twee takken van eenzelfde stam". 

Hij wijdt daarna enkele gedachten aan wat hij noemt de ,.fanatieke verblind
heid van de communisten", in tegenstelling met de "menselijkheid van de demo· 
cratische socialisten", om te vervolgen met: 

.. Wellicht de meest plausibele 'Verklaring van de grote invloed die de commu· 
nisten hebben verkregen in vergelijking tot de socialisten is Mitrany's opvatting1), 

dat de socialisten van het westen te weinig begrip hebben gehad voor de proble· 
men van het agrarische oosten - Oost~ Europa zowel als Azië". 

En verder: --
.. De ongetwijfeld grote energie van de communisten heeft er mede toe geleid 

dat zij voor de agrarische noden ook van de Aziatische landen wel programma's 
ontwikkelden en hun sterke invloed in Azië is dus niet iets waarover men zich 
kan verwonderen. Zeer kort samengevat kan men dan ook zeggen dat de in· 
vloed van de communisten op het wereldgebeuren aanzienlijk groter is dan die 
van de socialisten. Deze laatsten zijn thans alleen een belangrijke groep in de 
Noord~ en Centraaleuropese landen - wier invloed in de wereld zienderogen 
daalt -- en hebben praktisch geen invloed in de twee krachtcentra waaromheen 
zich thans de wereldpolitiek afspeelt: Rusland en Amerika. Dit voor ons som
bere beeld kan nog worden gecompleteerd door de opmerking dat de socialisten 
in Europa zeer verdeeld zijn; de Duitse sociaal-democraten hebben in verschil· 
lende belángrijke aangelegenheden een andere lijn gevolgd dan de socialisten van 
de overige landen. En in de Egyptische zaak stonden - gelukkig - de Engelse 
partijgenoten op een geheel ander standpunt dan de Franse". 

Ondanks deze vele moeilijkheden ziet Prof. Tinbergen toch een belangrijke 
internationale taak voor de sociaal~democratie, die hij formuleert als volgt: 

1. de noodzaak om een oorlog te vermijden; 
2. de armoede der onderontwikkelde landen; 
3. de wenselijkheid om de maatschappij verder te hervormen zonder com

munistische methoden toe te passen. 
Achter dk dezer vraagstukken, die een groot deel van de aandacht en energie 

do2r regeringen en politici opeisen, sta<;t de tegenstelling tussen de communistische 
en de niet-communistische: wereld". 

Hij ziet .. georganiseE'rde coëxistentie, een samenbestaan van communisten en 
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niet-communisten (als) mogelijk; geen uitschakeling van een van beide kampen". 
In hoofdstuk lil z~t Prof. Tinbergen: 
.,Waarom is nu voor de socialistische beweging een bijzondere taak wegge

legd in de pogingen om deze grote vraagstukken tot een oplossing te brengen? 
Ten aanzien van het derde hierboven genoemde vraagstuk, dat van de verdere 
hervorming der maatschappij, behoeft dat in het geheel geen betoog. Dit is steeds 
het voornaamste doel van de socialistische politiek geweest en zonder de drijf~ 
kratht der socialisten zouden de meer rechts staande politieke groepen hun te~ 
genwoordige belangstelling niet hebben gekregen, noch wellicht zelfs in de toe
komst behouden. 

Ook het tweede hierboven genoemde vraagst\lk mag echter van nature op he~ 
langstelling van democratische socialisten rekenen. Het streven der arbeidersbe~ 
weging is altijd gericht geweest op de bestrijding der armoede. Haar leden weten 
uit eigen ervaring of uit die hunner familie en vrienden wat armoede beteken,t. 
Zij zien ook de analogie tussen de tegenstellingen binnen één land en de tegen~ 
stellingen tussen de landen. Ook daar rijk en arm; ook daar daarom de plicht 
voor de beter gesitueerden om te helpen, het lot der minder bevoorrechten te 
verbeteren. Dit behoeft niet noodzakelijk te geschieden - zoals de communisten 
betogen - met communistische methoden; het westen zou zijn leven niet meer 
waard zijn, als het niet met haar eigen methoden deze taak zou willen aanvatten. 
In deze westerse wereld zijn het voornamelijk de socialisten die, van binnen uit, 
ertoe zullen kunnen bijdragen dat de hiertoe nodige middelen worden bijeenge~ 
bracht. 

Zouden de taken, verbonden aan het verder hervormen der maatschappij en 
aan de verheffing van het welvaartspeil der onderontwikkelde landen, reeds op 
zichzelf de gehele aandacht van de socialistische partijen kunnen opeisen, toch 
zal het vraagstuk van oorlog en vrede bovendien hun bijzondere aandacht be
hoeven. Niet alleen omdat zij van nature steeds zeer pacifistisch zijn geweest; 
dat is niet meer voldoende. 

Maar omdat bij de oplossing van dat vraagstuk een bepaalde geestesinstelling 
nodig zal zijn, die thans onvolaoende aan de westerse zijde schijnt mede te spe~ 
!en. Het vraagstuk is niet slechts veelzijdig, maar het is, zoals ik al even in her~ 
innering bracht, de laatste tien à vijftien jaar paradoxaal geworden. Men zal, van 
alle kanten, bereid moeten zijn om op geheel andere wijze te denken dan Noor~ 
heen. Daarbij zullen zowel bijdragen van niet~socialisten als van socialisten no
dig en welkom zijn. In de allereerste plaats zullen bijdragen nodig zijn van zeer 
begaafde en originele politici, die bereid zijn om volkomen onorthodoxe wegen 
te bewandelen. Doch er is aan dit vraagstuk één zijde waar in het bijzonder wij, 
socialisten, een eigen geluid zullen moeten doen horen. Dit komt voort uit de 
samenhang van het vredesvraagstuk. De theorie waarop de communisten de te~ 
genstelling tussen hun landen en de westelijke landen baseren, is dat in de wes~ 
telijke landen de kapitalistische uitbuiting voortbestaat. Hun ond<:'mocratische 
acties tegen de regeringen van niet-communistische landen worden onder deze leu~ 
ze gevoerd. Wil er op den duur een georganiseerde coëxistentie tussen niet~com
munistische en communistische landen mogelijk zijn - en dit is, zoals gezegd, de 
enige mogelijkheid als gevolg van het bezit van atoomwapenen aan beide zijden 
,...., dan zal dat alleen verwezenlijkt kunnen worden, wanneer de oplossing van 
het sociale vraagstuk daarbij tevens beoogt wordt. Het leidende land aan wes
telijke zijde, de Verenigde Staten, staat tegenover dit vraagstuk, dat in zijn eigen 
volk zo geheel anders ligt, zoals gezegd, te lauw. Het westen zal daarom, zowel 
in zijn propaganda als in zijn werkelijke politieke programma's, veel doelbewus
ter dit onderwerp moeten beklemtonen. De sociaal-democraten zijn de aangewe
zenen om dit te verwerkelijken. Zij moeten bij hun benadering der intern.aé oué1lc 
problemen doen uitkomen, dat er in de Aziatische, Afrikaanse en Zuidamerikaan
se landen zeer ernstige sociale vraagstukken zijn op te lossen en dat, wanneer het 
westen zijn levenswijze als beter wil aanprijzen dan de communistische, ook dui
delijk moet worden gegeven, hoe deze sociale kwesties moeten worden opgelost. 
Zij moeten daarbij bereid zijn om met name het Amerikaanse volk duidelijk te 
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maken dat wat in Amerika een oplossing kan zijn, het niet in Aziatische omstan
digheden behoeft te zijn; en zij dienen er zich zelf rvan bewust te zijn dat ook Eu· 
ropese oplossingen niet noodzakelijk voor Azië voldoende zullen zijn". , 

Prof. Tinbergen gaat dan over tot het volgende: 
.. Er zou, in deze gedachtengang, door ons één samenhangende politiek moeten 

worden ontwikkeld die tegelijkertijd gericht is op de verdere hervorming der 
westerse maatschappijen, op de snelle verheffing van het inkomen der Aziatische 
en andere onontwikkelde landen en op het vinden van nieuwe sociale verhoudin· 
gen die een oplossing kunnen zijn voor wat de communisten, vaak met maar al te 
veel recht, in de Aziatische landen aan de kaak stellen. De omtrekken van een 
dergelijke politiek zijn ten dele reeds duidelijk zichtbaar. 

Maar er zal heel wat nodig zijn, om daaruit het programma te construeren dat 
het mogelijk zou maken onze rol inderdaad goed te spelen. In vele opzichten zul· 
len wij bereid moeten zijn, ons zelf te herzien en ons een bredere visie eigen te 
maken dan in het algemeen de laatste tien jaar het geval is geweest. Wij zullen 
allereerst weer waarlijk internationaal moeten gaan denken. In de periode dat 
onze voormannen zich geheel moesten gaan geven aan de nationale politiek waar· 
voor zij, vrij plotseling, verantwoordelijkheid moesten aanvaarden, is het inter· 
nationalisme in de verdrukking geraakt. Het is ook veel gemakkelijker om dat in 
de oppositie te beoefenen. Dit internationalisme zal uiteraard alleen terugkeren 
als het het element van de diepste overtuiging onzer mensen is. Verdere oefening 
daarin is nog altijd gewenst - neen, uitermate urgent. 

Wij zullen ons ook moeten herzien op het punt van de oude fout die Mitrany 
al aanwees: meer belangstelling voor de agrarische verhoudingen, vooral in het 
oosten. Het is niet voldoende communistische moeilijkheden met collectivisatie te 
constateren; wij zullen eigen wegen moeten weten aan te getven. 

Moeilijkste van alles: wij zullen t.o.-v. de communisten iets meer begrip moeten 
tonen. Niet dat we ook maar iets zouden moeten opgeven van onze opvattingen 
over wat menselijk is en wat niet. Maar wij zullen moeten beseffen dat zij er 
zijn, dat zij een grote macht hebben; en dat hun bepaalde dingen ernst zijn, waar· 
voor ook wij staan. Voorts, dat, wanneer bij hen bepaalde inzichten evolueren, 
we de wereld geen dienst bewijzen door deze ontwikkeling moeilijk te maken 
Met name zullen wij een ongeëmotioneerde discussie moeten bevorderen over 
de resultaten van de communistische en de niet-communistische regimes, en po· 
gingen moeten steunen om minder in zwart en wit te redeneren dan ..... zij". 

Daarna bespreekt hij de stappen die ondernomen moeten worden en zegt o.m.: 
.. Vervolgens moeten wij een internationaal socialistisch program opstellen t.a.v. 

de ontwikkeling van de onderontwikkelde landen en dat zeer duidelijk "uitdra· 
gen", om eens een oude vertrouwde uitdrukking te gebruiken. Met het moeilijkste 
punt zal het minder eenvoudig zijn. We zouden al vast kunnen beginnen met het 
uitgeven van enige objectieve geschriften over wat er in de democratische landen 
bereikt is en wat de communisten naar onze mening niet maar ook wat ze wel 
hebben bereikt. 

De voorlichting aan het grote publiek over deze zaken en heel in het bijzonder 
in de Aziatische landen, is daarbij van het allergrootste belang. Er is in dat op· 
zicht de meest betreurenswaardige achterstand, vergeleken bij wat de communis· 
ten doen. Opdat die voorlichting goed kan zijn, moet er ook een duidelijk pro
gramm-a zijn, waarvoor wij staan. 

Al deze zaken hebben haast. Meer haast dan een hele reeks van dingen clle 
onze mensen dagelijks binden. 

Dit belangwekkende artikel eindigt met: 
"Alleen als we de durf hebben om een breed-opgezet programma rvan intema· 

tionaal karakter op te stellen en te aanvaarden zullen wij nog een rol kunnen 
spelen, een rol die zelfs belangrijk zou kunnen zijn". 

t) D. Mitrany: Ma.rx against the peasant; a studyin social dogmatism. 
London, George Weidenfeld & Nicolson Ltd. 1951. 
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De tegenwoordige toestand in Spanje zou men het beste kunnen karakterise-
ren met de woorden: onherstelbare crisis van het Franco-regiem. 1'','• , 

Bepalend voor de totale crisis is de economische crisis, waaronder het land 
gebukt gaat. In het afgelopen jaar heeft de inflatie nog meer om zich heen ge- I' 
grepen; ze heeft thans een alarmerend stadium bereikt. De kosten van levens-
onderhoud, vooral echter de prijzen van levensmiddelen, zijn met sprongen ge-
stegen, zonder dat er ook maar bij benadering een verhoging van de lonen en 
salarissen op is gevolgd. Daar de staat niet voldoende deviezen bezit, kan hij de 
importen niet betalen; Spanje heeft zich ook uit het Internationale Valuta-Fonds 
moeten terugtrekken, daar het geen compensatiegaranties kan bieden. 

De overgrote meerderheid van de natie keurt de politiek van de Franco-re
gering af, die de werkende massa's uithongert, de belangen van brede kringen, 
die tot het kleinburgerdom behoren, aantast en de nationale onafhankelijkheid, 
zelfstandigheid en waardigheid aan het Amerikaanse imperialisme verkoopt, 
Spanje in een oorlogsbasis van de Yankees verandert en het land weerloos uit
levert aan de uitplundering door de Amerikaanse monopolies. 

De grote volksdemonstraties, die in Madrid, Barcelona en andere steden zijn 
voorgekomen en die door de protesten van de studenten werden ondersteund, 
hebben op krachtige wijze de nationale wil tot uitdrukking gebracht, die verstrek
kende wijzigingen in de regering van het land verlangt. 

Nieuwe strijdvormen. 
Sedert het begin van de strijd der massa's tegen de Franco-dictatuur zijn de 

meest uiteenlopende maatschappelijke groeperingen en lagen voor het eerst in 
georganiseerde vorm opgetreden. Gehele bevolkingslagen in Barcelona en Ma
drid - arbeiders, studenten, intellectuelen, ambtenaren en kooplieden - namen, 
aangemoedigd door het grote aantal strijders, aaneengesloten aan de boycotac
ties deel. Ze gaven er daardoor een waarlijk nationaal karakter aan en maakten 
ze tot een regelrechte volksuitspraak tegen de dictatuur van generaal Franco. 
Zelfs falanxistische groepen of diegenen, die zich nog zo noemen, namen in Bar
celona uitdrukkelijk stelling ten gunste van de boycotbeweging, doordat zij 
vlugschriften verspreidden, en ook in Madrid toonden zij sympathie voor het 
volk. 

Zowel de Communistische Partij van Spanje als de Verenigde Socialistische 
Partij van Catalonië stonden als politieke kracht leidinggevend aan het hoofd 
van deze massale bewegingen. De zender "Onafhankelijk Spanje" riep ononder
broken tot de boycot op; hij was de drager van de anti-Franco-oppositie. Ook 
in Madrid was deze stem rvoor de strijd van de bevolking richtinggevend. 

Vergeefse pogingen. 
Ook de reorganisatie van de regering, die 25 februari 1957 plaats had, kan 

niet als een oplossing worden beschouwd. De nieuwe regering, met Franco aan 
het hoofd, die ondanks directe en indirecte druk niet tot aftreden was te bewe
gen, biedt niet de geringste waarborg, dat er een uitweg uit de moeilijke econo
mische, sociale en politieke problemen wordt gevonden. De reorganisatie heeft 
ook niet tot doel, de regering een bredere basis te verschaffen. Integendeel. 

De samenstelling van het nieuwe kabinet bewijst het. Hierdoor wordt de uit
spraak van het Politiek Bureau van de Communistische Partij van Spanje volle
dig bevestigd, dat op 9 februari van dit jaar verklaarde, dat de Franco-dictatuur 
op haar zwakste punt zal ineenstorten, namelijk bij de Falanx (de fascistische 
beweging van Franco). 
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De overplaatsing van de algemeen-secretaris van de Falanx, de ,.niettoege· 
vende" José Luis Arrese, op de post van minister van Huisvesting en zijn ver· 
vanging door de ,.vakverenigingsman" José Salis alsmede het verdwijnen van 
van de minister van Arbeid, Giron, de opperste dernagoog van de Falanx, zijn 
zeer betekenisvol. Arrese had vooral geijverd voor de zogenaamde "stichtings· 
statuten", die nog steeds niet zijn aangenomen. Franco had, met behulp van deze 
statuten, geprobeerd de Falanx nieuw leven in te blazen in de hoop, dat zulk 
een heropstandingswonder mogelijk zou zijn en dat een hereniging van de con· 
servatieve en rechtse krachten, die eens de ,.beweging" uitmaakten, tot stand 
zou kunnen worden gebracht. 

De "oplossing" van de crisis laat zien, dat Franco dit voornemen heeft losge· 
laten en de Falanx opoffert. Daardoor worden ongetwijfeld rverschillende falan· 
xistische groepen in de oppositie tegen Franco en zijn kliek gedreven. 

Uitverkoop aan Amerika. 

Met zijn nieuwe regering demonstreert Franco, dat het militaristische karak· 
ter van het kabinet wordt versterkt en dat de politiek van de onvoorwaardelijke 
onderwerping aan de Ver. Staten wordt geforceerd. De leidende posten in de 
ministeries rvan Leger, Marine, Luchtvaart en Binnenlandse Zaken zijn door 
hoge militairen ingenomen. Doch ondanks de monarchistische gezindheid van 
deze lieden zal Franco geenszins de ondersteuning van de monarchisten verwer· 
ven, die al meer of minder beslissende oppositiestellingen hebben betrokken. De 
monarchistische groepen, die naar de dag verlangen, waarop de monarchie zal 
zijn hersteld, zullen de samenstelling van het nieuwe kabinet in tegendeel als een 
nieuwe manoeuvre van Franco uitleggen, die tot doel heeft, het herstel van de 
monarchie een zekere tijd uit te stellen en als een middel, waarmee Franco pro· 
beert de leiding van de staat verder veilig te stellen. 

Aan de andere kant evenwel zijn de grote moeilijkheden, waarop Franco bij 
het bezetten van de ministeries voor het leger, de marine en de luchtvaart gesto• 
ten is en het verdwijnen van de oude militaristische ministers een bewijs voor de 
ontstemming, die in deze kringen heerst. De benoeming van generaal Alonso Vega 
tot minister van Binnenlandse Zaken (Vega is een bekende agent van de Ver. 
Staten op het gebied van de handel, is falanxist en was chef van de beruchte 
Guardia Civil) en de benoeming van generaal Antonio Barroso tot minister van 
het leger (Barroso heeft relaties met de "Standard Electric" en is lid van de 
Raad van Beheer van het filiaal van "U.S. Steel" in Spanje) bevestigen de voor· 
nemens van het Franco-regiem. Deze voornemens zijn een schending rvan de pa· 
triottische gevoelens van talrijke officieren, die niet willen, dat men het leger de 
rol van een gendarme tegen het volk opdringt en het onvoorwaardelijk in dienst 
stelt van het Amerikaanse ministerie van Oorlog. Dit alles zal er ongetwijfeld toe 
bijdragen, dat de oppositie tegen de dictatuur ook in het leger toeneemt. 

De nieuwe regering telt in haar rijen geen enkele vertegenwoordiger van de 
verschillende lagen der liberale beweging, die voortdurend in kracht toeneemt. 
Dit zal, samen met het aanblijven van Jesus Rubios als minister van Onderwijs ...... 
de man, die de academische vrijheid met voeten heeft getreden en dwangmaatre• 
gelen tegen de studenten heeft genomen ...-, het verzet van de intellectuelen te· 
gen de dictatuur nog meer versterken. 
Evenmin is de democratisch-christelijke beweging vertegenwoordigd. Hèt op· 
nemen van drie ministers van de "Opus Dei" (Werk van God) in de nieuwe 
regering laat duidelijk de bedoeling van Franco zien, te steunen op de meest 
reactionaire krachten binnen de kerk, die zich doof houden voor de roep om 
economische en politieke verlangens, die door de katholieke massa's wordt aan· 
geheven en min of meer gedwongen door de christelijk-democratische beweging 
wordt ondersteund. 

Op het gebied van de buitenlandse politiek is de benoeming van de fascist 
Fernando Castiella ...- mede-auteur van het boek "Reivindicaciones de Espana" 
(De eisen van Span je) , dat uitgesproken imperialistische tendenzen heeft ...- tot 
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minister van Buitenlandse Zaken een bewijs, dat de dictatuur wenst vast te hou
den aan de politiek van de absolute onderwerping aan het dictaat van het Ame
rikaanse imperialisme. Hiermee wordt tegelijkertijd gedemonstreerd, dat Franco 
zich blijft verzetten tegen een Spaanse politiek van neutraliteit en vrede die 
door de overgrote meerderheid van de natie wordt verlangd. 

Franco moet gaan. 

De maatregelen van Franco zullen derhalve de algemene crisis alleen maar 
verscherpen en verdiepen en de activiteit van de oppositionele krachten ver
sterken. Zij zullen inzien, dat - zoals door de Communistische Partij van Spanje 
wordt geëist - het er niet alleen op aankomt, dat de ontevreden krachten van 
de Falanx, min of meer toevallig vertegenwoordigd door Arrese, uit de rege
ring treden, maar de gehele kliek van Franco met hem zelf aan het hoofd. 

De Communistische Partij van Spanje is van mening, dat het doorslaggevende 
middel om dit doel te bereiken de verzoening van alle Spanjaarden is, een poli
tiek, die door de partij consequent wordt ontwikkeld en gevoerd. De boycotac
ties in Madrid en Barcelona bewijzen, dat er een reële basis voor de poütiek der 
nationale verzoening aanwezig is. Een bewijs voor de juistheid van deze poü
tiek, die in Spanje grote weerklank heeft gervonden, is het feit, dat de regerings
kranten steeds veelrvuldiger gedwongen zijn, zich in de een of andere vorm orver 
dit vraagstuk uit te laten. 

Comm. Partij wijst de weg. 

De Communistische Partij van Spanje gelooft niet, dat de nationale verzoe
ning besüst een politieke coalitie als voorwaarde moet hebben. De nationale rver
zoening heeft speciaal ten doel, het geweld en de onderdrukking als regeerme
thoden en methoden van de politieke strijd uit te schakelen alsmede het erfgoed 
van de haat, dat de burgeroorlog heeft nagelaten, definitief te overwinnen. Daar
om verlangt de nationale verzoening de omrverwerping rvan de fascistische dicta
tuur, die juist de genoemde methoden gebruikt en er alles op zet opdat het kli
maat van de burgeroorlog in Spanje blijft voortbestaan . 

.,Het belangrijkste op dit moment is", aldus de rverklaring van het Politiek 
Bureau van de partij van 9 februari - .,dat de rvolksbeweging zich verder ont· 
wikkelt en uitbreidt, teneinde de voorwaarden te scheppen voor grote, nationale, 
vreedzame demonstraties tegen de dictatuur, waaraan alle sociale klassen, die 
zich door de dictatuur benadeeld rvoelen, deelnemen". 

De Communistische Partij is rvan mening, dat het op het moment zeer moei
lijk is, de vreedzame overgang van de dictatuur naar de democratie te waarbor· 
gen, zonder het scheppen rvan tussenvormen, die de vrije meningsuiting rvan de 
volkswil garanderen. . 

In zijn verklaring legt het Politiek Bureau van de partij er de nadruk op, dat 
een rvan die tussenvormen de vorming van een regering zou kunnen zijn, die sa
mengesteld kan zijn uit liberale krachten rvan de meest uiteenlopende richtingen, 
alsmede uit vertegenwoordigers rvan die kringen, die in 1956 hun handtekening 
hebben gezet onder het document, waarin de vrijlating van de in de gevangenis 
geworpen studenten werden verlangd. Deze regering zou een brede politieke am
nestie moeten verlenen, een begin moeten maken met het herstel van de burger• 
lijke rvrijheden en zich serieus moeten bezighouden met de verbetering van de 
levensomstandigheden van het volk. 

De Communistische Partij van Spanje heeft herhaaldelijk haar bereidheid tot 
uitdrukking gebracht, de regering te ondersteunen, die beslissende stappen in 
deze geest doet: deze bereidheid is reeds door haar Politiek Bureau tot uitdruk
king gebracht en wordt thans nog eens herhaald. 

Antonio Cordon 

(uit N eues Deutschland) 

lid van het Centrale Comite van de 
Communistische Partij ip. Spanje. 
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BOEKBESPREKINGEN 

De Baawbrekerg 

V an Lenin is het nuchtere woord, dat direct na de geboorte van het nieuwe, 
het oude nog een tijdlang sterker is. Of toegepast op de Sowjet~Unie, dat 

al heeft het socialisme gezegevierd, het kapitalistische denken en handelen zich 
nog lange tijd doen gelden. Verdwijnen zullen deze kapitalistische overblijfselen 
in de geest even onverbiddelijk als het kapitalistische stelsel zelf op een machtig 
stuk van de aarde al verdwenen is en gedoemd is in de rest van de wereld even· 
eens plaats te maken voor de socialistische maatschappijvorm. 

In het kader van de door Lenin geprofeteerde tegenstelling in het socialisme 
moet het inmiddels bij Pegasus uitgekomen boek .. De Baanbrekers"1 ) van de Sow
jet~ Russische auteur Granin beoordeeld worden. Met in zijn roman, welke al in 
1954 verscheen als wij wel zijn geïnformeerd, die problematiek aan de orde te 
stellen, heeft Granin het socialisme een dienst bewezen. 

Hoezeer de kwestie overigens actueel is, blijkt wel hieruit, dat onder de Sow· 
jetschrijvers een stevige discussie aan de gang is over de vraag of de in enkele 
romans geoefende critiek op verkeerde toestanden, al of niet op de juiste manier 
wordt gebracht. Dat ook de burgerlijke pers de nodige. maar allesbehalve objec. 
tieve aandacht aan deze romans wijdt, behoeft natuurlijk geen verwondering te 
baren. We zouden verwonderd moeten zijn als ze het niet deden. Maar we kun· 
nen er met een blij gemoed aan voorbij gaan, omdat men met blinde mollen niet 
gaat discussieren over het stralende licht boven de grond. 

Een romancier kan een maatschappelijk vraagstuk niet abstract benaderen. Hij 
heeft handeling nodig, een intrige en mensen, die in het vraagstuk gemengd zijn. 
Daarin is de auteur niet alleen vrij, maar moet hij vrij zijn. Een waarachtige roman 
kan nimmer een fotografische copie van de werkelijkheid zijn; die werkelijk· 
heid moet verhevigd worden in en door verhevigde gebeurtenissen, omdat anders 
het kenmerkende van een situatie niet indringend genoeg zou zijn. En zo moeten 
zijn personages .. typen" worden, die stuk voor stuk bepalend zijn voor catego· 
riën mensen in hun houding tegenover de gebeurtenissen, hetzij dat zij er zich 
door laten leiden, hetzij dat zij er actief op ingrijpen, ten goede of ten kwade, of 
hoe dan ook. Om eens een heel simpel voorbeeld te geven, Sherlock Holmes 
werd hét begrip voor de detectives ,omdat zijn schepper hem tot het scherpst 
denkbare type in zijn soort maakte, op het caricaturale af en hem daardoor ver· 
algemeende voor zijn hele soort of, zo men wil, van hem het prototype van de 
moderne detective maakte. En dan te weten, dat Sherlock Holmes niet heeft he· 
staan. En toch was hij zo aanvaardbaar, zo levensecht, dat vele mensen aan een 
echt bestaande Sherlock Holmes dachten. 

En nu Granin en zijn .. Baanbrekers". In de Sowjet~Unie vindt een technische 
ontwikkeling plaats naar de automatisering van de arbeid. Hierbij moeten we niet 
alleen denken aan de sterk tot de verbeelding sprekende vol~ of half-automatische 
bedrijven, maar ook aan de automatisering van geringere of omvangrijkere on· 
derdelen van de arbeid. De ontwikkeling van de superieure socialistische econo· 
mie maakt dit onvermijdelijk, maar aan de tegenstelling met de geestelijke traag· 
heid is hierbij niet te ontkomen. 

Ziehier de reden van bestaan van Granin' s roman. Hij stelt de strijd tussen 
:qieuw en oud, tussen vooruitgang en verstarring aan de orde. Die strijd open· 

1 ) Daniil Granin- De Baanbrekers. Uitg. Pegasus .f 8.90. 
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baart en voltrekt zich uiteraard tussen mensen. Welnu, ingenieur Andrej Loba
now wil een apparaat construeren, waarmee nauwkeurig de plaats van breuken 
en andere mankementen in electrische kabels aangegeven kan worden. De ge
bruikelijke methode is omslachtig maar vooral onnauwkeurig. De arbeiders, die 
met het meetapparaat werken, moeten er letterlijk de kabels mee aftasten, wat 
enorm tijdrovend is en het productieproces remt. Hieraan wil Lobanow een eind 
maken. Bij hem leeft de rotsvaste overtuiging, dat zulk een precisie-apparaat te 
bereiken is, mits het gebouwd wordt volgens een geheel nieuw procedé, volgens 
het radarbeginseL 

Maar tegenover zijn baanbrekende idee staan sleur, geestelijke luiheid en bu
reaucratie. Hier werkt al de genoemde traagheid, doch Granin graaft dieper. Er 
is ook de vrees van ouderen voor de jongeren. Nota bene van ouderen, die zelf 
eens voorwaarts stormden, die met nieuwe ideeëën in hun jongere jaren bestaande 
opvattingen te lijf gingen en als overwinnaars uit die strijd te voorschijn traden. 
Nu worden ze op hun beurt geconfronteerd met hetÏeit, dat er geen ,.stop" is in 
de ontwikkeling. En ziet, een aantal der ouderen verzet zich tegen de nieuwe we
gen, welke de generatie, die na hen komt, wil inslaan. Zij dachten hun verdere 
leven te kunnen teren op het grote succes, dat zij eens behaalden. Zij kunnen de 
wierook niet meer missen, welke hen zo lang werd toegezwaaid. En daarom zijn 
ze in diepste wezen jaloers op het succes, dat jongeren te wachten staat. In plaats 
van hen in hun frisse, scheppende gedachten te steunen en te laten drinken uit 
de bron der ervaring -- de moeder van alle kennis -- stoten zij de jeugd af, ma
ken haar gedurfde denkbeelden bespottelijk om zelfs, wanneer de dragers dier 
denkbeelden doorzetten, niet terug te schrikken voor ontoelaatbare, zo niet mis
dadige handelingen. 

De schrijver introduceert de situatie al scherp op de eerste bladzijde. Als Lo
banow in het laboratorium van de electrische centrale komt, dat hij heeft uitge
zocht om zijn radar-meetapparaat te bouwen, dan overpeinst hij dat iedere mens, 
die hij daar ontmoette, zich als een FVriend of een vijand kan ontpoppen. Voor 
ons, die in een kapitalistisch land leven, wordt het begrip .,vriend en vijand" ruw 
genomen bepaald door de klassen. Maar in de Sowjet-Unie als klasseloze maat
schappij hebben de woorden ,.vriend" en .,vijand" een andere inhoud gekregen. 
Voor Lobanow is de vijand, die hem in de uitwerking van zijn idee zal willen 
belemmeren en de vriend, die hem terzijde zal staan. 

Granin heeft Lobanow scherp gezien. Want deze ingenieur, die het grote po
sitieve element in zijn boek uitmaakt, beschouwt zich langere tijd als het middel
punt van het heelal. Hij beoordeelt iedereen naar zichzelf, wie ,.zijn" vriend of 
,.zijn" vijand zal zijn, volgezogen als hij is met zijn denkbeeld van een vol-auto
matisch meetapparaat. Zijn individualisme demonstreert zich niet daarin, dat hij 
geen medewerkers zou willen hebben om in het geheim te kunnen werken, inte
gendeel. hij schreeuwt zijn standpunt en zijn zekerheid van de daken, maar hij 
zou de gehele centrale wel willen gebruiken voor de bouw van zijn apparaat, alle 
mensen en alle tijd concentreren op dat ene, dat Andrej Nikolajewski Lobanow 
de wereld zal gaan schenken. 

In werkelijkheid is Lobanow' s komst op het laboratorium de aanleiding voor het 
begin van ten strijd tegen de achterblijvers, tegen het conservatisme in het 

denken, omdat dit de ontwiKkeling naar de automatisering tegenhoudt. Een strijd 
echter, die niet door één man kan en zal gestreden worden maar pas met succes 
bekroond wordt als de idee van één man het streven van veien wordt. Dan wordt 
de idee voor het radar-apparaat zulk een kracht, dat zij het conservatisme weg
vaagt. Dat Lobanow' s denkbeeld meer zou kunen betekenen dan het bouwen van 
een radar-meetapparaat, wil er aanvankelijk bij de eigenaar van die idee niet in. 
Maar dat is nu juist de reden van de steun van een lagere partijfunctionaris in 
het bedrijf. van Borissow, ·voor wie het zoeken naar het apparaat in de eerste 
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plaats een middel is om het laboratorium in wetenschappelijke, in scheppende zin 
wakker te schudden. Want, met het zoeken is volgens hem de wetenschap naar 
het laboratorium gekomen. 

Hier hebben we een andere ,.tegenstelling", die tussen de theoretici en de prae· 
tici, tussen de abstracte vorsers, die bij wijze van spreken geen lampje kunnen in· 
draaien en de bedrijfsingenieurs, die alsmaar stroom aan de industrie en aan de 
woonhuizen moeten leveren. Er is minder rivaliteit dan wel minachting jegens 
elkaar, hetgeen blijkt uit de niet al te respectvolle woorden, welke worden uitge· 
wisseld. Maar het demonstreert zich ook in de opdrachten, welke de leiding van 
de centrale voortdurend aan Lobanow geeft, welke hem van de hoofdzaak .
de uitwerking van zijn apparaat - afhouden en afleiden. Het positieve in Gra· 
nin' s roman is weer, dat hij deze ,.tegenstelling" aan de kaak stelt en de stelling 
verdedigt. dat theorie en practijk, in dit geval wetenschap en techniek, bij elkaar 
horen, ja, niet buiten elkaar kunnen. Het is zinloos en schadelijk om anders te 
denken en te handelen. De aanwezigheid van Lobanow zelf, die van de faculteit 
is gekomen, 'Van .,de groep der abstracte vorsers", om met behulp der practici 
het radarapparaat te bouwen, is de uitdrukking van die twee-eenheid van weten· 
schap en techniek. Beide partijen als men ze zo wil noemen, overdrijven. Ook 
Lobanow, de driftige en dikwijls onbehouwen opspeler, maar hij is tegelijkertijd 
zo door en door gezond, staat als serieuze communist zo in het volle leven, dat 
op den duur juist in hem theorie en praktijk tot een harmonisch geheel ineen 
vloeien. 

Tegenover Andrej Lobanow staat Viktor Potapenko, de chef van de techni· 
sche afdeling van de centrale. Een zeer hoge functie in het bedrijf. Beiden 

zijn ze ingenieur. Als studenten waren ze vrienden, nu zijn ze elkaars tegenvoe· 
ters. In Potapenko heeft de schrijver die kleine potentaatjes in het productiepro· 
ces willen uitbeelden, in wie al de schadelijke overblijfselen van de kapitalistische 
ideologie ( n) nog zo sterk voorhanden zijn of, na macht en invloed te hebben he· 
reikt, daarin zijn teruggevallen. Hoe dan ook, Potapenko is de streber, die het 
.. fijn" vindt een leidende functie te hebben vanwege de macht, die daarmee 
samengaat. Hij is de ijdele mens, die zich de enige weet die een besluit kan nemen, 
die alle antwoorden op alle geheimen heeft. Hij is de vooraanstaande en de toon· 
aangevende, die geen begaafde mensen naast zich duldt, tenzij als laffe vleiers, 
maar die vooral zelfstandig denkende mensen verre van zich houdt. Met die men· 
taliteit heeft Potapenko in de loop van de tijd een kliek na-praters om zich heen 
verzameld, waarin natuurlijk van een werkelijk collectief van mensen, die voor 
hun mening opkomen en zo nodig tegen hem in, geen sprake is. Zijn mateloze 
eerzucht en zijn al te grote zelfverzekerdheid hebben hem tot een berekenende 
egoist gemaakt, voor wie alles en iedereen buigen moet op straffe van v:ermor· 
zeld te worden. Wanneer hij, figuurlijk gesproken, tenslotte zijn nek breekt, dan 
is dit omdat de ontwikkeling van het socialisme ergens zulke elementen aan de 
dijk zet. Het zichtbare proces is in dit geval, dat in de strijd voor de nieuwe idee 
van een radar-meetapparaat, een nieuwe geest in de centrale gaat heersen, waar· 
door tenslotte Potapenko van ,.onder op" uit zijn ogenschijnlijk onaantastbare 
positie wordt gestoten. Het leven stelde Lobanow in het gelijk, die aanvankelijk 
moest zeggen: .,Daar ik in de minderheid ben, zou men kunnen denken, dat ik on· 
gelijk heb. Maar ik zou pas werkelijk ongelijk hebben als ik er niet in slaag te 
volbrengen wat ik van plan ben". In den aanvang is het nieuwe altijd in de min· 
derheid, maar als het leven er zelf naar vraagt en het is goed, dat zet het door 
ondanks alles. 

Derhalve zijn de problemen, welke Granin in zijn roman aan de orde stelt, 
niet alleen uitermate boeiend maar in wezen ook zeer optimistisch. Men kan zeg· 
gen, dat in de groei van het socialisme het kaf voortdurend van het koren ge
scheiden wordt. Als secretaris-generaal Hammarskjoeld van de UNO in een 
rapport als zijn stellige mening verkondigt, dat alleen de Sowjet-Unie geen erns· 
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tige moeilijkheden schijnt te hebben bij de werving IVan technici en specialisten 
voor de uitvoering van het programma van vreedzame toepassng der kernener~ 
gie, dan is dit in volstrekte overeenstemming met de werkelijkheid van het 
socialisme. 

Maar dit is nu juist o.i. het punt, dat onvoldoende in "De Baanbrekers" uit~ 
springt. Hoewel Lobanow - het positieve - zegeviert, wekt Granin' s roman 
deindruk alsof de Sowjet~Unie vergeven is van de Potapenko's. Welnu, de Sow
jet-Unie zou niet kunnen zijn wat ze in een luttel aantal jaren geworden is, wan
neer de Potapenko' s overal de leidende mensen waren. Ze zijn er en ze zijn zelfs 
onvermijdelijk gedurende een lange tijd, maar ze zijn in de eerste plaats van voor~ 
bijgaande aard. Ze staan in tegenstelling tot het blijvende in het socialisme: de 
algemene vooruitgang op alle terreinen van het leven. Of anders gezegd, de ro
man laat onvoldoende uitkomen dat er meer Lobancw's in de Sowjet~Unie waren 
en zullen zijn dan Potapenko's. 

Een tweede onvolkomenheid is naar onze mening, dat de roman de rol van de 
Sowjetarbeiders tot een bijkomstige verlaagt. Zij zijn niet de drijfveer in de strijd 
tegen de Potapenko' s. Zij nemen een afwachtende houding in. Er wordt o v e r 
hen geschreven in plaats vanuit hun wereld. Doordat Granin een roman schreef 
over de Sowjet~intellectuelen als een op zichzelf staande groep en zich min of 
meer er toe beperkte deze intellectuelen toe te roepen "de arbeiders voor hun 
nieuwe ideeën te winnen om alle moeilijkheden te overwinnen" heeft hij afstand 
gebracht tussen de Sowjet-intellectuelen en de Sowjetarbeiders. Maar evenzeer 
als theorie en praktijk één zijn, vormen de arbeiders en intellectuelen in het so~ 
cialisroe een geheel; de laatsten komen uit de eersten voort. Dat sommige Sowjet
intellectuelen vanuit de hoogte op de Sowjetarbeiders neerzien is net zo min een 
wonder als dat er Potapenka's zijn, maar het zijn de arbeiders, die daar in de 
eerste plaats voordurend een einde aan maken. 

Het lijkt ons dat de oorzaak van de tekortkomingen gezocht moet worden in 
de onvoldoende artistieke uitwerking der gebeurtenissen en van de vele persona~ 
ges. In vele opzichten blijft de roman in fragmenten en in aanduidingen steken. 
Granin moet dit zelf geweten hebben, want juist datgene wat wij als een tekort 
in zijn roman zien, heeft hij willen opvangen met het uitdelen van wijze lessen, 
met het plaatsen van kanttekeningen door de tekst heen. 

Maar ook al rekenen we het onvolkomene mee, wij herhalen, dat Granin niet 
alleen zich geworpen heeft op een boeiend, actueel vraagstuk van het socialisme, 
hij heeft daarmee ook de kracht van het socialisme gedemonstreerd. 

FRED SCHOONENBERG. 
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Partijdocumenten 

Opr~Jcep van het partijbestuur der CPN 

0 P zondag 25 augustus vindt het 11 de Waarheid-Zomerfeest plaats. Dat is de 
grote jaarlijkse bijeenkomst van de talrijke lezers en vrienden van ,,De 

Waarheid", die reeds tol een traditie is geworden in de Nederlandse arbeiders
beweging. Zij ontleent haar betekenis aan het feit, dat de Zomerfeesten massale 
strijd-bijeenkomsten voor de grote vraagstukken van de dag zijn geworden. Het 
Zomerfeest is tevens een jaarlijks weerkerende demonstratie van de innige ver· 
bondenheid van de werkers met hun krant. Zo zal het ook dit jaar zijn. Meer dan 
ooï.t zullen dit jaar de vraagstukken van oorlog of vrede, van de strijd tegen de 
Duitse herbewapening en voor de verdediging van het levenspeil op de voorgrond 
staan. De toestand vereist daadkrachtig optreden. De vooruitzichten voor beslis
sende overwinningen zijn beter dan ooit. Steeds talrijker worden de krachten in 
de gehele wereld en in ons land, die zich keren tegen de proefnemingen met 
atoomwapens en die optreden voor vrede en ontwapening. Steeds duidelijker 
blijkt, dat "De Waarheid" gelijk had met haar jarenlange consekwen·te strijd voor 
het verbod van de atoomwapens, met haar volhardend optreden ten gunste van 
vrede, nationale zelfstandigheid, democratie en verhoging van het levenspeil. 

DIT heeft "De Waarheid" de 'haat en de vijandschap van de gehele reactie 
bezorgd. Tijdens de novemberdagen 1956 dacht zij "De Waarheid" een 

beslissende slag te kunnen toebrengen. De november-furie werd c:Wor haar georga· 
ganiseerd, omdat zij hoopte, door het monddoodmaken van "De Waarheid" haar 
plannen tot 't opleggen van 'n bestedingsbeperking en het veranderen van Soester· 
berg in een atoombasis ongehinderd ·te kunnen doorvoeren. Het is haar niet gelukt. 
Haar pogingen tot brandstichting in de drukkerij van "De Waarheid" liepen op 
niets uit- dankzij de waakzaamheid van de vrienden van ons blad. Haar pogingen 
om "De Waarheid" financieel te ruïneren, liepen op niets uit - dankzij de onuN· 
putlelijke solidariteit van U, lezers en vrienden van ons blad. "De Waarheid" 
gaat voort in haar strijd tegen de aanpassingspolitiek en de atoombewapening, 
tegen Speidel, de nazi-generaal en de Duitse herbewapening. Thans blaast Romme 
verzamelen om alles wat rechts staat te verenigen om de poli-tiek van de grote 
ondernemers door te voeren. Deze politiek richt zich tegen de arbeidersklasse, 
tegen de boeren en ·tegen allen, die met werken hun brood verdienen. Die politiek 
vereist dan ook eensgezind verzet vwz alle werkende mensen, in het bijzonder van 
de arbeiders. 

EENHEID tegen Romme. Het terugwijken van dr. Drees en Evert Vermeer is 
hulp aan de Romme-politiek. Romme moet echter een halt worden toegeroe· 

pen, in het belang van de Nederlandse werkende bevolking. Dat kan, door de 
eenheid van alle werkers. In dat licht gezien, is het lle Waarheid-Zomerfeest 
van grote betekenis. Op 25 augustus zullen de meest bewuste delen van de arbei· 
dersklasse rond "De Waarheid" hun kracht demonstreren door een zo groot 
mogelijke deelneming. Zij zullen een hartstochtelijk beroep doen op werkend 
Nederland, om de hand aan de ploeg te slaan voor een politiek van vrede, demo· 
eratie en welvaart. Het Partijbestuur van de C.P.N. roept daarom al'le partij· 
genoten, sympathiserenden, vrienden en belangstellenden op, deel te nemen aan 
het 11 e Waarheid-Zomerfeest. 

Blijft niet ter zijde staan, het gaat om Uw eigen belangen! D 0 E MEE! 

HET PARTIJBESTUUR DER .C.P.N. 
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ontvangen, 
twee belangrijke publikaties: 

A. Y ezhov - Soviet Stalistics 

De schrijver geeft een heldere en korte samenvatting 

van de ontwikkeling van de statistiek in de Sowjet

Unie. Daarnaast verkrijgt de lezer een nauwkeurig 

overzicht over het verzamelen en interpreteren van 

de statistische grootheden. 

132 blz. in de Engelse taal. 

National Economy of the USSR 

Statistical Returns 

Prijs f. 1.50 

Dit boek bevat de voornaamste cijfers en feiten over 

het ekonomische leven van de Sowjet-Unie en de 

afzonderlijke Unie-republiek~n. De statistieken zijn 

bijgewerkt tot 1956. 

Vergelijkende, absolute cijfers worden gegeven voor: 

1913 (laatste cijfers van vóór de revolutie} 

1928 (het laatste jaar van de NEP) 

1940 (het laatste vooroorlogse jaar} 

Ter vergelijking met de resultaten van voorafgaande 

vijfjarenplannen verstrekt het boek ook de plancijfers 

van het zesde vijfjaren plan. 

230 blz. in de Engelse taal Prijs f. 3.90 

Uit voorraad leverbaar! 

Pegasus 



I . 

I 

Boris Polewoi, de beroemde schrijver 

van een beroemd boek, schreef een 

nieuwe aanwinst voor uw boekenkast: 

GOUD 

een avonturenroman van de beste 

spanning en humor I 

680 blz. kunstleren band 

prijs geb. f. 4.90 

verkrijgbaar bij Pegasus 

en via de erkende boekhandel 





AUBUSTUS 1957 

Bij de resolutie van de C.P.S.U. 

Vriendschap met Indonesië 

Nieuw Guinea-atoombasis in de Pacific? 

Crisis in de A.J.C. 

Processierecht en godsdienstvrijheid 

BOEKBESPREKING 

1848; de geschiedenis van een bewogen jaar 

PARTIJDOCUMENTEN 

Verklaring naar aanleiding van de resolutie 
van het Centraal Comité der C.P.S.U. 

joop Wolff 

Annie Averink 

H enk de Vries 

Bart Schmiàt 

T. de jonge 

T heun de Vries 

Besluit over de inhoud en verspreiding van De Waarbeid 

Besluit over "Politiek en Cultuur" 

Nieuw verschenen boeken 

POLITIEK en CULTUUR 
vel'8Chijnt maandelijks bij uitgeverij Pegasus, 

Leidsestraat 25, A.msterdam.O., tel. 85957. 

De abonnementsprijs is f 4,50 per jaar, f 2,25 per half jaar, 

losse nummers 40 cent. 

Ons gironummer is 178127. 

Correspondentie over betalingen en verkoop ~nden 

naar de admJnistratie pja Peguus. 

Alle ~r.respondentie over de inhoUd naar de redactie van P. en 0. 

Prinsengracht 478, Amsterdam-0., tel. 62565. 



17e jaargang no. 8 augustus 1957 

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

BIJ DE RESOLUTIE 
VAN, DE C.P.S.U. 

~ resolutie, die door het Centraal Comité van de Commu.nistische 
Partij van de 1Sowjet-Unie is ,gepubliceerd en waarinde uitsluiting 

van Molotow, Kaganowitsj, Malenkow en Sjepilow uit het Centraal 
Comité werd bekend gemaakt, heeft allerwege "gl''te aandacht getrok
ken. 

De burgerlijke pers is nog steeds ~ruk doende met zijn speculaties, 
wisselt van "theorie" over het ".geva:l Molotow c.s." a:ls een op een 
bloemenmozaïek rondspringende kameleon van kleur. Ervaren politieke 

· baggerlieden van het State Department en het agentuurtje in Neder
land, "De Volkskrant", putten zich uit in verdachtmakingen, fanta
seren "persoonlijke ma~htsstrijd" en ste'llen het belangrijke proces, dat 
zieh heeft afgespeeld, voor als een strijd tussen moderne roofridders. 
Hun prorpBJganda is een duidelijke afspiegeling van de voze gedachten
en dadenwereld van de bourgeoisie. E:n aH een tot zover ·kan zij ons nog 
Interesseren. 

Wij laten hun speculaties voor wat ze zijn: kwaadwillige verzinsels, 
die de werkelijke en ongetwijfeld zeer diepgaande betekenis van de 
resolutie van de C.P.'S.U. moeten verduisteren. 

Wij geloven, dat het noodz.akelijk is de resolutie aan een nuchtere, 
politieke heoo,rdeling te onderwerpen . 
. In de resolutie worden twee centrale vraagstukken aan de orde 
gesteld, waarover de gehele internationale arbeidersbeweging kan oor
delen: het vraagstuk van de i n t e r n a t i o n a l e p o li t i e k en hèt 
vraagstuk van de Leninistische o r ga nis at ie-principes. 

Dit zijn vraagstukken, die binnen ons gezichtsveld iiggen en waar
mee iedere communist, iedere strijder in de arbeidersbeweging, te ma
ken heeft. Zij zijn beide van vitaal belang voor de ontwikkeling van de 
arbeidersbeweging en voor de strijd, die deze tegen de krachten van 
imperialisme en oorlog voert. 

* * * 

HET 20ste Congres van de C.P.S.U., dat in februari 19'56 gehouden 
werd, heeft een grondige analyse gegeven van de internationale 

situatie, van de krachtsverhoudingen tussen het kamp van de vrede .en 
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dat van de oorlog, en heeft duidelijk het uitgangspunt voor de .buiten· 
landse politiek van de Sowjet-Unie vastgesteld. 

De kern van de zaak was da~bij: het antwoord op de vraag: zijn 
oorlogen in de huidige periode van de ontwikkeling onvermijdelijk of 
niet? 

N. Chroestsjow zeide hierover namens het Centraal Comité van de 
C.P.!S.U.: 

"Onder deze (de huidige) omstandigheden behoudt de Leninis
tische stelling, dat, zolang het imperiaitisme bestaat, OOik de econo-. 
mische grondslag voor het ontstaan van oorlog~n behouden blijft, 
natuurlijk haar geldigheid. Daarom moeten wij de .grootste waa:k· 
zaamheid aan de dag leggen. Zolang het kapitallisme in de wereld nog 
bestaat, zolang zullen de reactionaire krachten, die de belangen van 
de kapitalistische monopolies behartigen, ook naar oorlogsavanturen 
en agressie streven, kunnen zij proberen een oorlog te ontketenen. 
Maar er is geen door het iot beschikte onvermijdelij1kheid van oor· 
logen. E·r bestaan vandaag machtige maatschappelijke en politieke 
krachten, die over geweldige middelen beschikken om te verhinderen 
dat de imperialisten een oorlog ontketenen, en - mochten deze pro
beren een oorlog te beginnen- de agressors vernietigend terug te 
slaan, en !hun avonturiersJiannen te doorkruisen. Daartoe m~ten 
alle krachten, die tegen de oorlog opkomen, waakzaam en stri}i· 
vaardig zijn, opdat zij in eensgezind front optreden en hun inspan· 
ningen in de strijd voorr het ·behoud van de vrede niet verminderen. 
Hoe actiever de volkeren de vrede verdedigen, des te groter de waar· 
lbor:gen dat er geen nieuwe oorlog komt". 

De rede van Chroestsjow werd door het Congres eenstemmig goed: 
gekeurd. . 

De vaststelling, aan de hand van een wetenschappelijke analyse van 
de krachtsverhoudingen, dat oorlogen niet langer onvermijdelijk zijn, 
is van de 'grootste betekenis. 

Het al of niet aanvaarden van deze stelling bepa.alt ook de houding, 
die men zai aannemen ten opzichte van de practische politiek ter ver· 
wez·enlijking van de vreedzame coëxistentie, d.i. ten opzichte van vér
gaande pogingen om de ontspanning te bevorderen. 

Een situatie, waarin oorlogen niet langer onvermijdelijk zijn, maa.ld 
de vreedzame coëxistentie van een eerlijk en oprecht aanbod van de 
socialistische [anden, van een leuze, die het principieel vredelievende 
karakter van de socialistische landen tot uitdrukking brengt en appel· 
J.eert aan de wereld-opinie, tot een objectieve en dus ook practisch te 
realiseren mogelijkheid - niet in een ver en wijds verschiet, maar in 
deze periode, als een direct, bereikbaar doel in de strijd. Deze weten· 
schap ligt ten grondsil.ag aan de ontspanningspolitiek, zoals deze in de 
iJ:aa.tste jaren door de ·Sowjet-Unie is gevoerd en aan de strijd van de 
vredesbeweging in de gehele wereld, die er op gericht is een vreedzame 
coëxistentie tussen de staten af te dwingen tegen de wiJ. van een groep 
oorlogszuchtige imperialisten in. 

Rond het besluit van het Centraal Comité van de C.P.S.U. wordt nu 
ook gepraat over "zachte'' en "harde" politiek. De ontspanningspolitiek 
wordt daaroij dan wel het etiketje opgeplakt van "zacht". 
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Dat is het gepraat van lieden, die misschien wel eieren kunnen koken, 
maar in ieder geva1 niet verder zien dan de dèur van de keuken. Bij 
eieren koken .is dat niet nodig. Bij het voeren v8Jl de ·pdl.itieke strijd 
wel. 

Oe specialisten in de hardhei~graden van de politiek maken twee 
elementen van elkaar los en scheppen een onjuiste voorstelling van 
za:ken. Hun benadering van het vraagstuk is a-politiek en on.JMarxiS
tiseh. 

Zeker - in de strijd om te komen tot een ontspanning in de !inter
nationale situatie hebbén de regering en de Communistische Partij van 
de !Sowjet-Unie een grote tegemoetkomendheid aan de da1g gelegd. De 
leiders van de Sowjet-Unie hebben het persoonlijke gesprek op gang 
gebracht met staatslieden uit andere landen, zij hebben afstand gedaan 
va.n een strategische basis in Finland, overeenkomsten afgesloten met 
Oostenrijk en Japan, grote aantanen sdldaten gedemobiliseerd. Maar 
de Sowjet-Unie schroomde niet om de door Amerikaanse en Duitse 
oorlogsstokers geo11ganiseerde Hongaarse contra-revolutie te helpen 
neerslaan en wierp haar vo~ledige ma'Cht in de waagschaal om het 
Engelse en Franse imperialisme te dwingen zijn roofoorlog tegen het 
Egyptische vo'l.k te sta~ken. 

Dat zijn twee kanten van het vraagstuk. De Sowjet-Unie heeft vele 
nieuwe initiatieven genomen om een ontspanning in de verhoudingen 
tot stand te ,brengen. Zij heeft van haar kant al het mogelijke gedaan 
om een sfeer van vertrouwen te scheppen. Maar aanvallen op het kamp 
van het sociailisme en op de ona:f.ihankelijkheid van vroegere koloniale 
volkeren heeft zij vastberaden en onwankelbaar afgeslagen. Wanneer 
de imperialisten de tegemoetkomendheid van de Sowjet-Unie misver
staan en pogen deze te gebruiken om de Sowjt-Unie of de andere socia
listische landen schade te berokkenen, nieuwe complotten te smeden en 
ondermijnende aCtiviteiten te ontketenen, dan ondervinden zij de kracht 
van de Sowjet-Unie aan den ~ijve . 

Dit dienen onze hard- en zachtheidsmeters niet uit het oog te ver
liezen. üe ontspanningspolitiek is geen capitulatie-politiek - het bete
kent niet het fluisteren van vriendelijke woordjes in het oor van een 
bloeddorstige leeuw. 

De ontspanningspolitiek van de Sowjet-Unie is een scheppende toe
passing van het Marxisme-Leninisme op de internationale vraagstuk
ken in een periode, waarin de kra:chtsverhoudingen zich zo ontwik:kel.d 
hebben, da.t oorlogen niet Jan,ger meer aJls onvermijdelijk kunnen wor-
den beschouwd. . 

Oorlogen kunnen door de actieve strijd der v()lksm.assa.'s ,verhinderd 
worden. 

Waarom k8ll men dit thans zeggen? 
Da;arvoor zijn een aantal redenen. 
Miereerst is daar de enorm gegroeide kracht van de Sowjet-Unie, 

die zich economisch en politiek versterkt heeft, haar produktie-capaci
teit op hoog niveau (tweede ter wereld) heeft ·gebracht en thans !be
schikt over de nieuwste vindingen der militaire techniek. 

Daarnaast is na de tweede wereldoorlog een reeks socialistische il.an
den ontstaan, waaronder de machtige Vo'lksrepubliek China en de 
Dui~ Democratische Republiek in !het centrum van Europa, waardoor 
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het socialisme tot een wereldstelsel is verheven. Deze landen hebben 
zich onder leiding van de Sowjet-Unie aaneengeschaard en de contra
revolutie in Hongarije en de intriges van de imperialisten zijn een vuur
proef geweest, die het kamp van het socialisme heeft doorstaan en 
waarin het zijn onwankelbare en niet te vernietigen eenheid heeft 
gedemonstreerd. 

De strijd van de koloniale en ex-koloniale volkeren heeft zich in v9lle 
breedte ontplooid en ontwikkeld tot een wereldschokkende beweging, 
terwijl er een vredes-zone is ontstaan, waarin ianden als India, Ind~ 
nesië en Finland een grote rol spelen en die een uiterst belangrijke 
hindernis vormt voor de oorlogszuchtige imperialisten bij hun pogingen 
om een nieuwe wereldoorlog te ontketenen. 

'Voor het eerst in de geschiedenis ook heeft zich in alle landen een 
volksbeweging voor de vrede ontwikkeld, die een grote invloed op de 
ioop der gebeurtenissen kan hebben en in vele opzichten reeds heeft. 
De publieke wereld-opi.D.ie, die zich 'keert tegen de ,proefnemingen met 
A- en H-wapens en tegen de gevaren van een vernietigende atoom· 
oorlog in het algemeen, is een machtige factor geworden, waarmee de 
politici duidelijk rekening hebben te houden. 

In het aangezicht van deze realiteit hebben de tegenstellingen tussen 
de imperialisten onderling zich verder verdiept. 

Deze tegenstellingen kunnen niet verborgen worden door plechtige 
verklaringen over Noord-Atlantische samenwerking en Eluropese toe
nadering. Zij kunnen niet weggeredeneerd worden met bewogen woor
den over de "heilige strijd tegen het Communisme". De wet van het 
kapitalisme is de wet van de jungle. ' 

Het wegvallen uit het kapitalistische stelsel van een reeks landen, de 
steeds sterker wordende weerstand van de koloniale en ex-koloniale 
volkeren tegen de mensonterende politiek van koloniale exploitatie, 
heeft de imperialisten voor grote en onoplosbare vraagstukken gesteld 
Belangrijke grondstoffenbronnen en afzetgebieden, die onbeperkt uit·. 
gebuit konden worden, zijn weg;gevallen of onttrekken zich steeds meer 
aan de greep van de imperialistisehe roofdieren. 

De imperialisten proberen de exploitatie van de onder hun invloed 
staande gebieden te verscherpen, hun onderlinge narijver vergroot 
zioh met de dag en zij proberen te infiltreren binnen el,kaars invloeds
sferen. 

De "gold-rush" is in volle gang, zij wordt koortsachtig versneld. 
De Amerikanen proberen de onmogelijk positie, waarin het Franse 

imperialisrrte in Algerije is geraakt, uit te buiten ten eigen ibate. Zij 
doen a:t het mogelijke om de Fransen uit hun posities te verdrijven en 
coquetteren met "nationale frases", om de stellingen te kunnen over· 
nemen. In het kader van de gevaarlijke E[senhower-doctrine trachten 
zij door middel van corruptie eri militair dreigement hun invloed in het 
Midden-Oosten te versterken en de Engelse "bondgenoot" beentje te 
lichten. De 'Engelse bourgeoisie legt het embargo op de China-handel 
naast zich neer, verbreekt de door Washington gedicteerde afspraken 
ep. probeert vóór de stàrt,van het nieuwe Chihese Vijfjarenplan aan de 
nodige en mogelijke klandizie te komen. 

Enkele geleerden hebben als hun mening verkondigd, dat de .ont-
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wikkeling van de atoom-energie automatisch zou hijdragen tot het 
overbruggen van tegenstellingen en de wereld uiteindelijk zou vereni
gen. 

Niets is minder waar. 
De ontwikkeling V!'ln de atoom-energie ~oor militaire: doeleinden 

heeft geen "stabiel evenwicht" geschapen, doch heeft de tegenstel,. 
lingen tussen de kapitalistische landen nog verder verdiept. 

De atoom-wapens zijn tot hegeerde instrumenten geworden voor 
landen, die vroeger een grote rol speelden en nu aan macht en betekenis 
hebben ingeboet en in een satelliet-positie ten opzichte van de Ver
enigde Staten zijn gera:akt of ralken. Het atoom-wapen is het "zwarte 
goud" van deze eeuw. Het is een begeerd machtsinstrument. 

Het atoom-wapen was in oorsprong het grote chantage-middel 
van de Armerika:anse imperiali:sten tegen de Sowjet-Unie. Sinds de 
Sowjet-Unie zelf over dit wapen beschikt en ook op het gebied van de 
militaire toepassing van de atoom-energie verder ontwikkeld is dan 
andere landen, is dit een gewaagd chantage-spel geworden. · 

Thans dreigt het echter te worden tot een afpersingsmiddel tussen 
de k'apitalisUsche staten onderling. 

Groeperingen binnen de Amerik:aanse bourgeosie beginnen het ,ge
vaar te ibeseffen, dat door een meer aJlgemeen bezit van atoom-wapens 
dreigt te ontstaan. 

De communisten veroordeelden de agressie-oorlog tegen het Egyp
tische volk, omdat het een koloniale roofoorlog was. Verschillende ka
pitalisten veroordeelden deze oorlog, omdat zij tegelijkertijd waanzinnig 
was en op een fi'asco moest uitilopen. Uit het oogpunt van doe·lmatig- · 
heid dus! Maar ook met een atoombom kunnen waanzinnige avon
turen ontketend' worden ook door Amerika's bondgenoten en tegen de 
bel.angen van de Verenigde Staten zelf in. 

Binnen de rijen van de heersende klasse in de Verenigde Staten 
is thans een stroming merkbaar, die terug begint te deinzen voor 
het spel met de mogelijkheid van een atoomoorlog en die zich begint 
te rèa<liseren wat het opheffen van het atoomwa;pen-monopolie van
Amerika binnen de Westerse (kapitalistische) wereld zou kunnen 
betekenen. 

Dit ·brengt de mogelijkheid om te komen tot het absoluut nood
zakelijke stopzetten van de atoombomproeven als inleiding tot verdere 
stappen nadev'bij. 

· Dèze feiten geven een nieuw perspectief aan de strijd voor de vrede. 
Zij tonen duidelijk de verandering aan in de internationale verhou

dingen, die ten gunste van het kamp van socialisme en vrede is 
ingetreden. · 

Deze gewijzigde krachtsverhouding is de ·beslissende v o o r w -a a r
d e. ~oor het v~ren van een c~>nseq~ente, vérgaande ontspannings
pohtiek, zoals dtt door de Sow,Jet-Ume thans wordt gedaan. 

Deze politiek berust niet op zwa'kte, doch op toegenomen sterkte 
· ~ een kwalitatieve v~andering in de toestand. ' 

De vredespolitiek behoeft zich in dit stadium niet hoofdzakelijk te 
~alen tot het ontma-Skeren van de oorlogscomplotten der imperia
tiJten en tot het remmen van de agressieve-vootbereidingen, doch 
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gaat er van uit, dat direct ingegrepen .kan worden op de gebeurtenissen 
en dat het mogelijk is duurzame resU!ltaten te behalen en de vrede 
uiteindelijk te behouden. 

De juistheid van de poiitieke lijn van het Twintigste Congres op 
dit gebied is door de ontwikkeling bewezen. 

De tegemoetJkomende houding van de Sowjet-Unie, die ieder obsta
kel dat overeenstemming in de weg zou kunnen staan heeft opgeruim~ 
heeft geleid tot een verdere isolatie van de meest oorlogszuchtige 
imperiaii:sten, waar figuren a:ls DW:les, Nordstad, Strauss en Adena.uer 
de vertegenwoordigers van zijn. 

Zij heeft de autoriteit van de Sowjet-:Unie als vredeskracht ver· 
sterkt en een nieuwe inspiratie gegeven aan de massale actie voor 
de vrede. Zij heeft een sfeer gesch-apen, waarin het zelfs voor de 
meest oorlogszuchtige imperia!listen buitengewoon moeiliJ"k wordt in 
bun ha:lstarri,ge en misdadige houding te volliarden. Zij heeft sym· 
pathie gewekt bij miljoenen over de gehele wereld. Zelfs in die mate, 
dat de ~beurtenissen in Hongarije door de Amerikaanse propaganda
centraJes gebruikt moesten worden om het anti..Sowjet-sentiment 
opnieuw kunstmatig op te schroeven, daarbij de meest verdierl.iJ1rte 
methodes gebruikende: 

De vredespolitiek van de Sowjet-Unie ontmoet weerklank en wordt 
overgenomen door de volksmassa's. De persoonlijke en groepsinitia· 
tieven voor acties tegen de atoomproeven in ons land getuigen hiervan. 
Zij steHen zich in feite op dezelfde grondslag ais de Sowjet-Un!ie in 
de internationale diplomatieke arena. Ook het P·artijbestuur van de 
Partij van de Aflbeid werd tot een dergelijk standpunt gedwongen. 
Zelfs de miezerige microfoonstem van VoSkuil kan daar niets aan 
af doen. 

Voor een ieder wordt thans duidelijk, dat de ontspanningspolitiek 
van de Sowjet-Unie, ha:ar voorstellen tot stopzetten van de atoom· 
proeven en het verbod der A· en H-wape111S, overeenstemmen met de 
belangen van de Nederlandse arbeidersklasse en ·het bestaan van 
onze .. natie .. :Er :kan geen twij{el over bestaan, , wat het io\ van -de 
,kleine, dicht'bévol!Jtte 'landen bij het uitbreken va-n een atoom-oorlog 
zou zijn. De vo11hardende, uiterste pogingen, die de Sowjet-Unie doet 
om het oorlogsgevaar te keren, zijn van 1evensbelang voor ons volk. 

Het 18de Corigres van de C.P.N. heeft de principiële stellingname van 
het 20ste Congres van de C.P.S.U., de ontleding die daar van de toe. 
stand werd gegeven en de lijn die voor de buitenlandse politiek van de 
S.U. werd uitgestip~ld, onderschreven. 

""'- 'Deze politiek toont het grote verantwoordelijkheidsbesef van de 
·eerste en machtigste socialistische staat ten· opzichte van het lot der 
mens:peid. 

Het Centraal Comité van de Communistische Partij van de Sowjet· 
Unie heeft laten zien vastbesloten te zijn om de besluiten van het Twin· 
tigste Congres ten uitvoer te brengen. Zij zet de ontspanningspolitiek 
onwankelbaar voort en ruimt daarbij alle hinderniBsen en iedere rem• 
mende invloed uit de weg. In dit licht moet, men de uitsluiting van 
Malenkow, Molotow, Ka.ganowitsj en Sjepilow bezien. 

Dogmatici, voorstanders van een starre buitenlandse politiek, die ten 
achterblijft bij de ontwikkeling, zullen hun politiek wellicht aanprijlen 
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aJs een harde poilitiek tegen de oorlogsstokers. Datgene, wa.t zich ais 
,,hard" presenteert; is evenwel zacht: het veronachtzaamt de mogelijk
heid om Op het kernvraagstuk van ()()l'llog en vrede tot een vergelijk 
te komen met een groot ;gedeelte van de bo~geoisie, het vero:nacht
zaamt de mogelijkheid om te komen tot een breed verenigd front tegen 
de felle oorlogsstokers en ver:gemakkelijkt daardoor de pogingen van 
de oorlogsfanatici om een wereldbrand te ontsteken. 

Wat als "zacht" wordt bestempeld is in feite hard: k ei hard tegen 
de imperialistische die-hards, die in het isolement worden gedreven, 
die een maximum aan tegenstand tegenover zich zien. 

Het Centraal Comité van de C.P.S.U. heeft met haar besluit aan de 
gehele wereld getoond, dat zij haar consequente vredespolitiek voort
zet en zich door niets en niemand van de weg, die de partij heeft geko
zen, zal laten afdringen. 

Haar besluit waai'Iborgt een vastbesloten doorzetten van de ontspan.;. 
ningspolitiek en betekent een versterking van de strijd van de gehele 
internationale arbeidersbeweging en van alle vredeskrachten tegen het 
gevaar van een nieuwe wereldramp. 

* * * 

zo zijn de communistische manieren", schreeuwt de burgerlijke pers 
" en er demonstratief en vol overgave van gruwend toont zij den 
volke het besluit van het Centraal Comité van de C.P.S.U. inzake 
de uitsluiting van de groep Malenkow c.s. 

In dit besluit staat namelijk, dat Malenkow, Molotow, Kaganowitsj 
en Sjepilow zich tegen de uitvoering van de besluiten van het 20ste 
Congres verzetten, over gingen tot fractie-vorming en intriges tegen 
de gekozen leiding van de partij om hun eigen politieke opvattingen 
door te zetten en zich hiermede tegenover de partij plaatsten. 

IDn, was de conclusie van de specialisten in anti-communisme: de 
communisten kennen binnen. hun partijen geen vrije meningsuiting, 
iedere opPositie wordt monddood gemaa~kt. Zij verachten de demO-
cratie. ' · · · 

0, hoogste top van burgerlijke wijsheid en farizeïsche intelligentie! 
Dat er een verschil in opvattingen bestaat tussen de burgerlijke en 

de communistische opvattingen van democratie is onloochenbaar: onder 
de vlag van de "democratie" hebben onze koloniale bezitters roof- en 
plundertochten georganiseerd tegen het Indonesische volk, onder de 
'banier van diezelfde "democratie" hsbben de burgerlijke politici ·het 
ambtenarenverbod afgekondigd, ,geprobeerd vooruitstrevende mensen 
brodeloos te maken, met stenen gewapende benden op de gebouwen 
van de arbeidersbeweging afgestuurd en door zaalafdrijving getracht 
communistische vergaderingen te verhinderen. 

Dit verschi1 van opvatting is dus niet nieuw. 
· Hèt bestaat ook op het gebied van de democratie binnen partij-ver
band, het .geldt ook ten aanzien van de partij-beginselen. 

Het besluit van het Centraal Comité van de C.P.S.U. heeft opnieuw 
de betekenis van de communistische organisatie-principes ·scherp be
licht. 

In de communistische partij bestaat vrijheid van mening en discussie 
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op ·basis van de Marxistisch-Leninistische beginselen, die aan het partij
program ten grondslag Ug;gen en op basis waarvan de communisten 
zich in hun partij verenigd hebben. 

Dit staat buiten kijf. 
De vrije meningsnitwisseling ov-er de politieke lijn van d-e partij, het 

.toetsen van practische voorstellen aan de ervaringen, die in de stri}i 
zijn opgedaan, zijn niet alleen toelaatbaar, doch zijn een levensnood· 
zaak voor een geoonde partij. De strijd der meningen, het critisch 
bezien van ieder voorstel, is de voorwaarde om een zo juist mogelijke 
politiek te volgen en de strijd van de arbeidersklasse zo doeltreffend 
mogelijk te ieiden. 

De meningsstrijd, de openhartige discussie, waarborgt de best moge· 
1ijke vorm van analyse van de situatie en van de politieke besluitvor
ming. 

Dit is het voornaamste doel. 
Dus geen discussie om de discussie zèlf, niet om een veelheid aan 

meningen over duizenden vraagstukken, waarvoor men zich in het 
leven en in de practische strijd gesteld ziet, te demonstreren en de 
redenaars-ta~enten van een ruim strijdperk te voorzien, maar om in 
staat te zijn de koers van de partij juist te bepalen en de actie zo goed 
mogelijk te voeren. 

Geen discussie-club, die in de discussie het hoogste en zaligmakende 
doel, het brevet van democratie ziet, maar een strijdorganisatie, die er 
zich helder van bewust is, dat de discussie moet leiden tot versterking 
van de actie van de partij en de massa. De vrije meningsuiting in de 
communistische partij is dus bewust gericht op een v ~ r s t e r kin g 
v a n d e s t r ij d. Alleen dan is zij heilzaam. · 

Het is natuurlijk een botte dwaasheid te verondersteHen, dat de com· 
munistische partij zijn leden e-en gelijkvormige mening zou voorscllrij· 
ven over de vele vraagstukken, waarmee men in de practijk geconfron· 
teerd wordt: dat zou een miskenning van de veelzijdigheid van het 
leven en de maatschappelijke problemen zèlf zijn. ne partij doet ook 
geen poging om op ieder punt e-en gezamenHjke mening te formuleren. 
Dit is alleen noodzakelijk ten aanzien van de vraagstukken, die van 
e$8eJltieel belang zijn voor de strijd van de arbeiders'ldasse. 

Ten aanzien van deze vraagstukken stelt de partij - na uitvoerige 
41scussie - haar politiek vast. 

In de discussie, die aan de besluitvorming vooraf gaat, kunnen d~ 
versohmende meningen op hun waarde en hun juistheid getoetst wor· 
den. De uitkomst van de strijd der meningen is het besluit, dat hij 
meerderheid va.n stemmen genomen wordt en dan ook voor ieder 
partijlid bindend is. Friedrich Engels zeide eens: "Tegenstellingen zijn 
()veral - zij worden door strijd opgeheven". Dat geldt ook voor de 
partij. 

Het is bekend, dat in het laatste jaar in de internationale communis· 
tische beweging ~eh een 'kleine en zwak,ke stroming tot revisioniane 
geopenbaard heeft en dat ook deze stroming schermt met "de wiJbeid 
van discussie". Maar wat bedoelt men hier dan mee? Deze vrijheid 
bestaat. Zij wordt gewaarborgd door de partij-statuten van iedere 
communistische partij. Daar kan het dus niet om gaan. Of bedoelt men 
de vrijheid om burgerlijke opvattingen in de partij binnen te smokkelen, 
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deze binnen haar rijen te propageren of om ook na .genomen .besluiten 
door te gaan met het verkondigen van een mening, die afwijkt van het 
partij-standpunt? 

Men kan moeilijk een andere conclusie trekken. Anders is deze wens 
tot "vrije discussie" het intrappen van de wijd geopende deur. Dat is 
een vrij nutteloze ·bezigheid. 

Maar de leuze van "vrije discussie" en "vrije critiek" is een klassiek 
instrument van revisionistische stromingen in de arbeidersbeweging, 
waartegen·Lenin in zijn grote werk "Wat te doen?" al ten strijde trok 
- o.a. in zijn polemiek tegen de ideeën van Bernstein. 

Elen van de interessante kanten van de resolutie van het Centraal 
Comité van de C.P.S.U. is ongetwijfeld, dat daarin vastgesteld wordt, 
dat Malenkow c.s. een dogmatiscll, star, quasi-links standpunt innamen 
ten opzichte van de vraagstukken der buitenlandse politiek, doch dat 
zij anderzijds in rechts opportunistisch vaarwater geraakten door hun 
overtreden van de Leninistische organisatie-principes, door het ver
breken van de eenheid in de leiding van de partij en door de schending 
va;n de discipline in de partij. 

Het Centraal Comité van de C.P.S.U. heeft .zich terecht op het stand
punt gesteld, dat dit onduldbaar is. 

Iedere communist heeft de plicht de politiek van de partij als deze 
eenmaal door een meerderheidsbesluit bepaald is en ook aJl~ men aan
vankelijk geprobeerd heeft een dergelijk besluit te vel'hinderen te ver
dedigen en ten uitvoer te ;brengen. 

Het is anti-Leninistisch om van deze politiek af te wijken of om ieder 
besluit ter uitvoering van deze politiek te dwambomen en te gebruiken 
als een gelegenheid om de discussie over de fundamentele vraagstukken 
te heropenen. 

Oit toelaten zou betekenen de beproefde· revolutionaire, Leninistische 
partij-principes prijs te geven, de weg te openen tot ontbinding van de 
revolutionaire partij van de arbeidersklasse en haar te verlagen tot 
een sociaal-democratisch politiek verbond. 

Dit is een weg, die doo·r iedere communist ve.rworpen moet worden. 
De onwankelbare eenheid, de op een hechte overtuiging gebaseerde 

discipline, van de communistische partij is haar grote kracht. AIDeen 
wanneer deze eenheid van opvatting en van handelen ;bestaat is het 
mogelijk, dat de revolutionaire partij, die een grote verantwoordelijk
heid draa.gt ten opzichte van de gehele arbeidersklasse en het gehele 
volk, a:lle stormen doorstaat, in de meest gecompliceerde situaties op 
kan treden en de massa's in haar actie weet te leiden. Deze eenheid en 
deze discipline zijn geen "liefhebberij", geen "principiële hobby" van 
de communisten, zij zijn de garantie voor de arbeidersklasse om te allen 
tijde te kunnen beschikken over een voorhoede in de strijd, die vast
beraden leiding kan geven en waarin de bour.geoise geen ideologische 
steunpunten kan veroveren. 

De Leninistische organisatie-be.ginselen gaan uit van het belang van 
de arbeidersklasse in zijn geheel. 

De historie is de beste leermeester voor de internationale arbeiders
beweging. 

Laten we uitgaan van de tijd, waarin Lenin ageerde en vastberaden 
optrad tegen de ideeën . van lieden als Bernstein, die het Marxisme 
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wilden herzien en die zich fel kantten tegen de organisatie-opvattingen 
van Lenin. 

De revisionisten, de rechts-opportunistische stroming in de allbei· 
dersbeweging, bestreden de Leninistische organisatie-principes, omdat 
die hun de vrijheid zou ontnemen om burgerlijke opvattingen te propa· 
geren. Zij waren tegen deze opvattingen, omdat zij, het lclasse-stand
punt hadden 1osgelaten en vervanen waren tot bmgerlijke politici, die 
zich nog sleethts bedienden van sociale frases. 

Waarheen heeft dit de sociaaJ-democratische partijen geleid? Tot 
het uiterste verval, tot een voUed.ige degeneratie. Zij zijn geen strijd
organisaties, die een maatschappelijke omwenteling willen of kunnen 
leiden, doch verkiezingsverenigingen, waarbinnen de verschillende be
langen-gToeperingen binnen de bourgeoisie hun agenturen kunnen op· 
zetten. · 

De sociaal-democratie staat de vorming van groepen en fracties toe. 
Zij heeft daarmee de directe infiltratie van de bourgeoisie mogelijk 
gemaakt en begunstigd. In de Partij van de Arbeid hebben figuren uit 
grote concerns als Philips en Unilever leiding gevende posities en zij 
·kunnen naar voren komen met meningen, die overeenstemmen met de 
belangen van de kapitaaiJ.skringen, waaruit zij stammen en wier zaken 
zij dagelijks 1behartigen. 

Het geldt hier niet meer een partij, met een ideologische basis, doch 
een federatie, een verbond van groepen, die bijeen gehouden worden 
door compromissen over de verschillende actuele vraagstukken. 

De klassen-strijd is uitgebam~en als "verouderd", het Marxisme als 
een interessante ,,antiquiteit". 
~ó een partij kan de strijd van de arbeidersklasse niet leiden. Zij is 

niet betrouwbaar voor de arbeiders. 
In deze partijen bestaat geen discipHne op de. grondslag van een 

wereld- en maatschappij-beschouwing of op grondslag van behartiging 
VMJ- ~~,~ge1ij:kse belangen van de arbeidersklasse. 
· Hët 'fs hi het verleden voorgekomen, dat de P.v.d.A. in de vooziberei· 
CWJfl;lf~vYl'tth:YGr)B~.~~P,.1o~#fr-voor. bepaalde,. overigens zeer besche!· 
4M4~f,~F,~31f~~~ }~~ïJf~· ~ft -~~ gekozen ;ertegen.~~~rdr
!IPFJliW ,Ff:}~f! ~;;t;+: . '''f· ·' •mr;tt"~tR .~;,;~~ny,_un ~~r~Jl 1eten 
~~ ~t; ~~r~!.\!r~Ef~P~~!J~P ~e~t .. ·'.) ,. R· ep"' 1~ Jt~~:q,~Eb ~ .~_ngen 
Yj!~Jl~fffio~Wc:~~'HB~·~mR- <::b ·~·.;·uw ;·dJ·noUuio·•·:;1 ::tt: >•h .>Fib~om 

"•1' . . eJ:~rfViW ~f;}~l':,·ngl*~~~-0.{!" ~-~~~·-. n~~aAWlf~ Vlf~u·bii m. 
+..>r.~· "· · ... •. ,·· " .. ····'·""' J'l~"~'~t.·'". ·".' ;~~ .. ll:~"t"'~.Y?-er..· • :u. ~-"·.··· '~;LÜ"'.~, i: .m.,-:t l'Jll r>ö~"' , , ,ft%~:P.t}?~~ac~~-(~~~79f--'~.)~ ···- :~ .J W~WhW -~,]-lWt'(ffE'l-:: :11,, lJ,.,t 
W,;gtê· §PGf~ l'l.rl!'l. ! q U$ ,JJOJ'ATI ~P. fi~{,. rog!; . ~ ·w (l, 
~- -~·· ':r 'til:>:t:cr~n:: .: . ,, t qij,r, N:f' ·i1"A'' . , \)11, .< .;< .•. ,u, .· ; . ~ JIM"!1 '" 
'm., vt:'UW·r·~~-i~r~~,:U'.,•:.J.~em.~""t?~m;i~Eft,~ Rfl:l,l'V!l;,( ··!·· )}'!!~~,~ 
TIP.,m leiJ.,•r ,"·t·u~~ (...;.~::::op(·:~~··.:..~hl··-l'··f··tt.: (.:..h '''rlf;··.r '~!· rr~,c~·'fc·-,) .~,·~r.l J~p .. ;'t' ·rr·" ,,-f1 .. t;.-·,·,·t-ï~"•~··[<t(\';;J.~• ~~ -~·- ·~J:.~·- -··~····}~'·~~ ,_.".,.,., •"" • ....... , --::' .''--' -' r .S.~);rJ,.-~ J ~· !':\. "0~ .' .... ,_•o-< ·'."I ·.:}:' 

-J~ ~JYl~~g~J1-~.~e.tg@l}·~:ft.~:::::;rJ. r:•·;.r_rn;~{ ·olt 9IJ{l~ 
~'r~ffi·~~. Uf~~W~kffll~~~AAW;U·:1.t::ii ::o~crr';I·;i n•1b.R1so 

De weg van de'socia:al-democratie heeft m~.g~·.W~~l;\li~J:f#l~ 
~:/Nt;;~~fteyi§~l~§§lEh~eMI,r-~t,:~~~t .G~~~ ~Jk~:~n 
politieke nazaten IS bewezen. i·"u!···· é1ri'' , 1 ·~ef':;.·[Jk1 ·d.+·rflp 9J 

-r:~~·~n~w~!~~H~:'m·Y~~m~ •• ;tu~~~,~lJ~e~~wig~ ~~r.•~ 
rische overwinningen voor de arbeidersklasse geleid. . <J:r' 1·:2 "WGrl 
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resultaten behaald en is het socialisme reeds in een aanzienlijk gedeelte 
van de wereld tot stand gekomen. 

De communistische partijen, die voor de taak staan een groot, histo
risch ontwikkelingsproces te leiden, de maatschappij om te vormen tot 
een socialistische, het proletariaat in de felste klassenbotsingen te lei
den en een betrouwbaar kompas te zijn voor de massa's, dienen vast 
Wleengesioten te zijn. Zij moeten op een bepaald ogenblik als één man 
kunnen hande'ien, op de gebeurtenissen kunnen rea;geren en de trouw 
aan de belangen van de arbeidersklasse kunnen garande·ren. 

Daarom is de strijd voor de Leninistisce organisatie-principes de zaak 
van de strijd voor het socialisme zelf. 

En waar de noodzaak van eenheid en discipline geldt voor de partij 
in het algemeen, ()aar klemt zij nog des te sterker VOOI' de leiders. 

Zonder homogeniteit in de partij-leiding kan deze niet doeltreffend 
werken, vervalt zij tot aarzelingen en machteloosheid. 

De >leiding van de partij behoort te bestaan uit de besten, die met de 
grootst mogelijke kennis en strijdwil de partij--politiek ten uitvoer 
brengen en die op basis hiervan autoriteit binnen de partij en de arbei
dersk'iasse bezitten en verder verwerven. 

Principiële tegenstellingen binnen de partiJleiding remmen de aotivi
teit van de leiding af en ondermijnen de autoriteit van de -leiding bin-
nen de partij en de arbeidersklasse. . 

Nu het Centraal Comité 'Van de C.'P.S.U. !besloten heeft de eenheid 
binnen haar rijen te herstellen en Ma:lenkow c.s. buiten haar gelede:ren 
te sluiten, heffen de broodpropagandisten van Vdlkskrant en Ytije 
Volk hun ·geklaag aan. .1q atis 

Zij, die jaar in jaar uit hun giftige pij:len op deze communisténdoelai 
ben afgevuurd en blijkens hun commentaren ten zeerste gene~g~ JYHen 
een galgentouw voor hen te 1knopen, zijn nu tot tranen geJ~~r4 ~ 
zorg voor de toekomst van ,,oude revolutionairen", die "zo'n:~ ~pat 
van dienst hebben" is werkelijk onnavoLgbaar. JJlbw ,n:rg;nv 

Vanwaar deze zorg? .Jq :yh nLJs tJ:.rüa 
Om duidelijk te mSJken, dat communisten de 'bruutlheid zelrv:fh~*'i~t 

Om haarfijn a.an ieder te zeggen, dat de commu~~~ .tffl~lliVH~a~e 
grote verdiens~en voor hun 1beweging heb'ben gtrg~;~~~lld2P.we 
schoen weggomen. \u·; ns:> ,biiï:ta 

"Eerst zo hoog gezeten- nu zo 1laag te vaHen." _ '-'. 
Hier hult ziCih de meest voze bourgeois~á!Pii.ri0Ftef) :Bê~1.es 

HeHspa'k. ..rnno n:>':i ;:j ~~r1i·u;v·1a" 
Zij die gewend zijn te denken in carrièr:~ ~ ~~~ JWilil. .:IW'Mlr

digheid zien als hun lh.oogste ideaal, difu~~~î1tÖ~s~~i~et 
laragste en mi•sselijkste aHooi, gaan de_ ~t~~J'Wtl!v~OI'll:JijJl~ti
sche ~eiding afmeten aa;n hun ei'gm-1r :f#W~}Jiiilf.tm~~~§ne 
moraa:l. Zij stel1en het vraagstuk vm::.d~1liP{,~ll1:Y'S>~~l ~6St-
bare "positie". . g r;gf; 

De communistisChe partij pla.M$11i·l'mta-Jt. ~~Ih!J3•ittt,.~p !Nálèb uit 
het oogpunt van de aan de zaak; van.-~ ~v.~·~bft~l'l. d~ifiden 
in het verleden, hoe !belangrijk ~~M~k ltMgen 0ij~,·:.Dtt::ep:oeti.eli5J\i!n de il 

communistisclh.e beweging ziiR~·~n~iU~tëi(~iddfl'l!'M'dèsbélie-;men ·I 
uitdeelt aa~ de hand van de houding in'l:J.eb:,v,e:riède:la.;I ·>t n.ci: Jmm! 
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Natuurlijk, bij de bourgeoisie is dat veelvuldig het geval. Men kent 
daar figuren, die voor eeuwig op hun zetels zijn vastgekleefd en al 
worden zij door het volk gehaat en veroordeeld daar nog tot in lengte 
van dagen 'blijven zitten. · 

De .bourgeoisie heeft daar ook zijn instellingen voor zoals de Raad 
van State, waar én de verdiensten voor de zaak van het groot-k8!pitaal 
én de mate van aderverkalking de voornaamste maatstaven voor de 
benoemingen schijnen te zijn. 

Bij hen gaat het om het persoonlijke belang - om "hoog" of "laag". 
Het niet bezetten van een leidende post betekent ibij hen "degra

datie". 
Bij de communisten g8iat het daar niet om. 
Liao Sjao-tsji, de secretaris van de Chinese Communistische Partij 

formu'leerde het zo : 
"Hoe kan iemands persoonlijke posltie iets wezen om zich zorgen 

over te ma'ken, wanneer we het hebben over individuele leden van 
de communi,stische partij? 

Iemands positie kan nooit hoger zijn dan die van een keizer, maar 
als men de positie van een keizer vergelijkt met die van een strijder 
voor de communistische zaak, hoe lb.oog is die positie dan nog?" 
Het 'belangrijkste voor iemands ·positie is het feit, dat hij een lid van 

de communi·sUsche partij is en daarmede een qeel is van de grootste 
:beweging, die de mensheid ooit gekend heeft en die het sociaiisme, 
een nieuw~ maatschappij met ongekende mogelij'klheden, zal vestigen. 

Dat is inderdaad de hoogst denkbare positie.· 
De communisten meten de geschi'ktheid af van iemand, beoordelen 

zijn politieke stellingname, en bepa:len dan of een partijgenoot in staat 
is om de partij de juiste leiding te geven. 

Het gaat om de rkeuze van de mensen - en de keuze is er niet een 
voor de eeuwigheid. 

In iedere periode van de ontwikkeling dient de partij zich af te 
vragen, welke partijgenoten onder de concrete omstandigheden in 
st8iat zijn de politiek van de partij door te voeren en de massa's te 
lleiden. 

Natuurlij'k speelt daarbij de ervaring, die de kameraden in de strijd 
rybben opgedaan en die van grote betekenis is bij het ieiden van de 

strijd, een ~grote rol. 

Paul de Groot schreef hierover in De Waarheid van 13 juli j.L: 
"Ervaring i's een onmisbare eigens·chap, wamteer, zij gepaard gaat 

met het vermogen om het nieuwe te zien en toe te passen. Leiders 
die deze beide ei·gensclhappen bezitten, zijn van grote waarde voor de 
partij. Ervaring mag echter niet in routine ontaarden, in koppig 
zich vastklampen aan wat men gewend was en aan minachting voor 
diegenen die een open oog hebben voor de werkelijkheid van van· 
daag. 

In het algemeen tellen de verdiensten die zij de arbeiderszaak be· 
wezen hebben bij de beoordeling van de leiders zeker mee. 

Maar wie meent, op verdiensten of populariteit te kunnen steunen 
om zich 'boven de partij te ste11en of een foute politiek te bedrijven, 
komt aan de kant te sta'an." . 
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Als oude en ervaren •leiders in staat zijn om het nieuwe te zien, om 
gelijke tred te ·houden met de maatsC'happelijke ontwi'J,{Ikeling, en zich 
te bedienen van strijdmethodes, die overeenstemmen met de eisen, die 
deze ontwikkeling stelt, zijn zij van de aliergrootste betekenis voor de 
pa~j en de gehele a11beidersklasse. In dat geval kan hun werk niet 
genoeg gewaardeerd worden. 

Blijven zij echter lbij de ontwikkeling ten achter; verzetten zij zic:h 
zelfs hiertegen, dan worden zij een rem en zou het strijdig zijn met de 
belangen yan de partij en de al'lbeiders'klasse hen in hun leiding·geven
de functies te handhaven. Hoe betreurenswaardig dit ook is, zoals in 
het onderhavige geval met Ma1enkow, Molotow etc. 

Deze maatregel is echter in het belang van de strijd van de arbei
dersklasse. Dat is beslissend. 

De resolutie van het Centraal Comité van de C.P.S.U. is een leer
zame ervaring voor de g~hele al'lbeidersbeweging. 

Zij heeft opnieuw in alle scherpte de tegenstel1ingen tussen de bur
gerliJ'ke en de communistische opvattingen getoond. 

De communistis·che ·beweging . blijft trouw aan haar principes, ziet 
scherp toe, dat er geen in!breuk op wordt gemaa1kt en toont zich op
nieuw de enige consequente en betrouwbare aanvoerster in de strijd 
van de ai"beidei"Siklasse. Het ·belang van de ar'beiderskhtsse, de zaak 
van lhet socialisme en communisme, dat is de enige en beslissende 
gra:a:dmeter voor het optreden van de communistise'he partijen. 

JOOPWOLFF. 
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Vriendschap met Indonesië 
DE Republiek Indonesia viert op 17 augustus haar twaalfde verjaar-

dag. Het is al weer een dozijn jaren geleden, dat het Indonesische 
volk aan het einde van de tweede wereldoorlog, toen de Japanners 
verS:Iagen waren, zijn historische kans greep, om zich van de koloniale 
overheersing te bevrijden en zijn lot in eigen hand te nemen. 

In de gewapende strijd tegen Engelse en Nederlandse troepen heeft 
de nationale revolutie overwonnen, een overwinning, die óók van 
enorme betekenis voor de Nederlandse arbeidersklasse is. 

De Indonesiërs vieren de onafhankelijkheid jaarlijks, omdat zij 
hiermede een eigen staat hebben gekregen. Wij, in Nederland, her
denken dit feit, omdat het afschudden van het koloniale juk een slag 
betekent tegen één van de grondpeilers van het Nederlandse imperia· 
lisme. Elke verzwakking, die het Nederlandse kapitalisme wordt toe
gebracht, is een winstpunt voor de arbeidersklasse van ons land. En 
daarom is solidariteit met het volk van Indonesië een eerste vereiste 
en kunnen de gebeurtenissen in dit verre land ons niet onberoerd· laten. 

In de jaren ná 1945 zijn alle pogingen van de Nederlandse imperia
listen en de ma~hinaties van de door hen geïnspireerde handlangers 
om in Indonesië opstanden te verwekken, staatsgrepen te veroorzaken 
om dè Republiek te breken en een hun goedgezinde regering aan het 
bewind te brengen, gestrand. 

In harde strijd en taktisch manoeuvreren wordt de Republiek Indone
sia dagelijks sterker. Deze volhardende strijd wordt gesteund en 
mogelijk gemaakt door de veranderde machtsverhoudingen in de 
wereld. · 

V óóral na de Bandungconferentie in 1955 is Indonesië een belang
rijke rol in de wereldpolitiek gaan spelen en legt zij als neutrale staat 
gewicht in de schaal tegen het vormen van agressieve blokken. Zij be-
vordert daarmede de wereldvrede. r 

De principes van de Bandungconferentie, die ten doel hebben de 
vrede te bevestigen door middel van het vreedzaam naast elkaar 
bestaan van landen met verschillende maatschappelijke stelsels, het 
bevorderen van betrekkingen op voet van gelijkheid en wederzijds 
voordeel tussen de staten en eerbiediging van elkanders soevereiniteit, 
zijn in tal van landen, waarvan de Sowjet-Unie, China, India en Indo
nesië de voornaamste zijn, regeringspolitiek geworden. 

In dit licht moet ·ook het bezoek van President Slukarno aan de 
Sowjet-Unie en het onlangs gebrachte bezoek aan President Worosjilow 
van de Sowjet-Unie aan Indonesië gezien worden. 

Deze wederzijdse vriendschapsbezoeken zijn een uitvloeisel van de 
Bandungconferentie en zijn van groot gewicht voor verbetering van 
de verstandhouding tussen de staten. 

Hoeveel er veranderd is, blijkt sprekend uit het feit, dat Hatta in 
1948 de Sowjet-Unie niet wilde erkennen. 

Het bezoek van President WorosjHow vond plaats onder de leuze: 
"De President van de Sowjet-Unie is niet alleen de gast van de 
Indonesische staat, maar van het gehele volk". De bevolking van 
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Java, Sumatra en Bali werd opgeroepen Worosjilow groots te ont
vangen, de huisjes schoon te maken en z'n goeie pak aan te trekken. 
Massaal en geestdriftig waren de ontvangsten. 

Aan de vooravond van het bezoek gaf het Centraal Comité van de 
Indonesische Communistische Partij een verklaring uit, waarin zij 
het volk er aan herinnerde dat het de Sowjet-Ulnie was, die vanaf 
het begin de juiste politieke houding aannam ten opzichte van de jonge 
Republiek en deze verdedigde door middel van haar vertegenwoordiger 
ManoeHski in de Veiligheidsraad in 1946, toen de Westelijke mogend
heden allen aan de kant stonden van het Hollandse kolonialisme. 

* 
DE Aziatische en Afrikaanse volkeren leggen steeds groter gewicht 

in de schaal tegenover de Amerikaanse en Europese imperia'listen, 
die altijd nog hopen oud terrein in deze gebieden te heroveren en 
nieuwe invloedssferen te veroveren. Zij hebben hun oude kolonialisti
sche politiek slechts in een nieuw kleed gestoken, het kleed van de 
"hulp aan de minderontwikkelde gebieden". 

Door economische infiltratie doen zij krampachtige pogingen de 
jonge sta ten opnieuw ondergeschikt te maken en te betrekken in 
oorlogspaeten ten einde in deze landen de beschikking te krijgen over 
atoom-bases. 

Daartoe schromen zij niet tot het uiterste te gaan zoals de Engelse 
en Franse imperialisten dat deden door bommen te gooien op Egyp
tische steden als laatste poging om het Suezkanaal te behouden. Zij 
schromen niet te moorden en te brandschatten in Algiers. Maar hun 
macht wordt kleiner, hoewel niet minder gevaarlijk . 
. Ook Nederland is tegenover de Republiek Indonesia op dezelfde 

manier opgetreden als de Franse imperialisten dat thans in Algiers 
doen. Dit optreden werd echter met de nederlaag bekroond. , 

De s1;.ichting van de Republiek Indonesia was een wezenlijke gebent
tenis voor de wereldgeschiedenis en de geschiedenis v,an Nederlanq, 
hoewel de kolonialisten nog belangrijke economische sleutelstellingéi 
in dit 'and bezitten. ~'I· 

De Nederlandse regeringen zijn voor deze ontwikkeling doof ge~Ïe~ 
· ven en zij blijven doof tot de dag van vandaag. .., ·' 

Inplaats van de souvereiniteit van de Republiek Indonesië in:·'<fé 
praktijk te erkennen, haar als een volkomen zelfstandige staat~ t 1 ~R
moet te treden en betrekkingen aan te knopen op economisch, cult , · i 
en politiek terrein, tot wederzijds voordeel, hopen zij nog altijd op'-. ~et 
instorten van de Indonesische staat. r, ·~fl 

Elk opatandje van een officier in het Indonesische leger, da(~~-": 
de agenten van het Nederlandse en Amerikaanse imperialis#':~ 
touw worden gezet, vervult hen met onverholen hoop. Bij dit géWH> 
baseren de imperialisten en hun agenten zich op de oude feodale 
klieken, waarop zij sinds honderden jaren hebben gesteund. Zij stimu
leren op deze wijze separatistische beweginkjes en acties van a~9-~~ 
lijke militairen om de Indonesische staat uiteen te laten vállèir ü 
aparte staatjes in de staat. . .,,, /. 

Interessant in dit verband is de visie van Prof. Dr. W. F. W'èrt'tïeHn; 



die hij tot uiting bracht in een lezing gehouden àp 23 mei voor de 
universiteit van Djakarta: 

"Zoals men weet heeft Nederland tijdens de revolutie getracht 
om de streekgevoelens aan te wakkeren door het oprichten van een 
feodale staat. Dit leidde tot een steeds grotere tegenstand. Deze 
tegenstand werd sterker, omdat de Malino-politiek door de Neder
landers werd uitgevoerd door gebruik te maken van de feodale 
groeperingen. Het wa~ niet te verwonderen, dat tenslotte de natio
nale revolutie deze feodale structuur afschafte a 1 s e e n over
b I ij fs e 1 u i t de k o 1 on i a 1 e tij d." 

De Malina-politiek had ten doel de mogelijkheid te scheppen Indo
nesië te verdelen in een aantal marionettenstaatjes met aan het hoofd 
adellijke en feodale figuren die totaal gecorrumpeèrd waren door de 
Nederlandse kapitalisten. 

Een soortgelijk doel werd beoogd door het achterlaten van een 
Nederlandse militaire missie die in Indonesië verbleef als gevolg van 
de Ronde Tafel Overeenkomst van 1949 om het Indonesische vrijheida
leger om te vormen tot een regulair leger. In dit leger werden agenten 
geplaatst in de vorm van oud-KNIL-officieren of officieren die in 
Engeland en elders waren opgeleid. 

In dit licht moet ook de toestand op Noord- en Midden-Sumatra 
gezien worden, waar een reactionaire legerbevelhebber, overste Sim· 
bolon, zich losmaakte van de centrale regering, zijn eigen heerschappij 
voor dit gebied afkondigde en de jacht opende op functionarissen van 
de vakbeweging en partijen, hen arresteerde ·en liet martelen.-

Zulk soort woelingen als de muiterij van overste Simbolon en 
anderen zijn dan ook al zo oud als het imperialisme zelf. 

Het Indonesische volk is echter waakzaam. In een rede gehouden in 
het begin van dit jaar in Bandung wees President Sukarno er op dat 
de nationale revolutie in Indonesië nog niet is voltooid en dat "de 
Hollanders toen zij ons land verlieten, een tijdbom achterlieten die 
nu begint te werken". 

Sukarno had hier de muiterij op fhet oog van Overste Lulbis in Dja
karta. Er •zijn al tijdbommen ontdekt en er zul'len er nog wel meer 
komen, maar het rad der geschiedenis kan in Indonesië niet meer 
teruggedraaid worden. 

In de konselkwente strijd tegen de olbsta'kels die door de buiten- . 
landse kapitaals·belangen het land in de weg worden gelegd, wordt de 
Republiek Indonesië sterk. De eenheid van ·het Indonesische voik zal 
niet worden gelbrdken. 

Bij het smeden van die eenheid, die het voornaamste wapen is in 
handen van het volk om de Republiek te versterken, speelt de Commu
nistische partij van Indonesië een grote rol. Zij versterkt daai'Ibij tege
Ujkertijd haar eigen positie, waardoor zij steeds meer tot een leidende 
kracht wordt. 

* 
DE uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Djakarta zijn hier

van een sprekende graadmeter. De reactionaire groepen in Indo
nesië hebben tevergeefs gepoogd het houden van deze verkiezingen 
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uit te stellen en te verhinderen. De MI en de Masjumi drongen er op 
aan de verkiezingen helemaal niet te houden. 'Zij slaagden er in de 
verkiezingen enkele welken uit te steHen, maar tot een afstel is het 
niet gekomen. 

Eén van de methoden om de verkiezingen in de war te sturen, was 
het gebruikmaken van verwarrende symbolen. Zoals bekend, wordt 
er met symbolen gelkozen omdat velen niet 'kunnen lezen en schrijven. 
Enkele kleine partijtjes en vijanden van de ~aroeidersklas~e namen sym~ 
balen die iete weg hadden van het symbool van de PKI. Zij verwel'lkten 
op één of andere wijze een hamer en si'kkel in hun sy.mlbool om de kie~ 
zers in verwarring te !brengen. Ook tegenover de PNI (Nationale 
partij) en de Nahdatul Ulama (orthodoxe islamieten) werd dit gedaan. 

Hiertegen werd door de democratische krachten gezamenlijk een 
actie gevoerd en deze verwarrende symbolen werden door het stem
bureau ongeldig verklaard. (Dit is echter nog niet in alle districten 
gebeurd.) 

De reactionaire ikrant Indonesia Raya (verbonden met mi,lirbaire 
kringen van de rechtse sociaal-democratie) schreef aan de vooravond 
van de verkiezingen: "Prilk maar een gaatje in het sy:mlbool wat je 
wilt .... als het maar niet de PKI is". 

De verkiezingsuitslag in Djakarta, waarbij de P.K.I. met een winst 
van 40.000 stemmen uit de bus kwam en van de vierde tot de tweede 
partij werd, doen echter het. beste verwachten voor de verdere verkie~ 
zingen over geheel Indonesië. 

De uitslag van deze verkiezingen is oolk aprelkend voor de rogge~· 
steu:r~ die de huidige regering-Djuanda in het voilk heeft. Het nationale 
eenheidsfront groeit en de reactie wordt teruggedrongen onder de 
stuwende 'kracht van de Communistische Partij van Indonesië. 

Op de viering van de 37ste gelboortedag ~van de PKI in mei j.t ikon 
de plaatsvervangende secretaris M. N. Lukman die als zoon van een 
banneling vele jaren in !het beruchte Boven Di,gul (West-Irian) door
bra;cM, mededelen, dat dePKIthans meer dan 1 miljoen 'leden telt en 
haar afdelingen heeft op alle eilanden van Salbang tot Merau:ke, in 
West~Irian. 

De PKI wortelt diep in de massa en heeft zich groot gezag verwor
ven in de strijd voor de dagelijkse belangen en rechten van de al'lbeiders 
en !boeren. 

LIEDEN als Frans Goedhart en zijn rechtse 'Partijgenoten zien op-
nieuw hun hoop de fbodem ingeslagen. Sinds jaren vleien zij zich 

met de hoop dat in ·Indonesië een voor !het Nederlandse iimperiaHsme 
betrouwlbare regering, •bestaande uit hun pollitieke vrienden, aan !het 
beWind zal komen. Zolang dit niet het geval is, wHlen zij niet over 
overdracht van West-Irian aan Indonesië spreken. Zij maken de er
kenning van de Republiek en de oplossingen van de hoogstgevaarlijke 
geschiUen die er zijn, afhankelijk van het soort regering dat aan het 
bewind is. 

Intussen steunen ze daarmee de koloniale politiek: van dwang, 
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e:xpioitatie en oorlogspol'itieik van de Amerikaanse agressieve kzin. 
gen, waarbij Nederland is ingescllakeld. 

Koloniale ~politiek, want in het "Rijksdeel Nieuw-Guinea", tiert de 
kO'loniale mentaliteit en wordt de politieke ~bewustwording van de be· 
volking verlhinderd en tegengegaan. 

Desondanks heeft de PKI ook in Irian leden en heeft het Nederland· 
se kolonialisme reeds zijn eerste politieke gevangene gemaakt door het 
PKI-lid Dimara naar het beruchte Boven Digul te zenden waar in het 
verleden tal van -PKI-ers verbannen werden en gestorven zijn aan 
malaria of later invalide zijn teruggekeerd in het bevrijde Indonesië. 

Niet alleen, dat er in West-Irian geen vrijheid van vergadering en 
meningsuiting bestaat, het concentratiekamp Boven-Digul blijkt dus 
weer in gelbru1k te zijn genomen. De Nederlandse communi,sten !heb· 
ben al tientallen jaren geleden met kracht de !'!trijd gevoerd tegen dit 
afgrijselijke ballingsoord. Zij zijn toen voor de vrijheid opgetreden 
van de 'poiitieike .gevangenen van het Nederlandse imperialisme en 
zullen dit nu eveneens doen. , 

Het waren de communisten in Nederland, die van het begin af aan 
geëist hebben, dat West-Irian aan de Republiek Indonesia zou worden 
overgedragen, omdat het 'behoort tot haar grondgebied. 

Het is te danken aan haar konsekwente strijd, dat thans tal van 
groepen en personen in Nederland op dit standpunt sta'an en er zich 
openlijk voor uitspreken. 
, In ihet teken van vriendschap met Indonesië en versterkte sdlidari· 
teit van de atbeiders:klasse van Nederland en Indonesië, gedenlken wij 
de twaalfde geboorteda:g van de Indonesische Republiek. 

In het teken van deze solidariteit zuUen wij de strijd voor over· 
dracht van West-Irian aan Indonesië verder voeren in het belang van 
beide volkeren. 

A. AVERINK. 
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NIEUW-GUINEA atoombasis 
Pacific? • m de 

DE minister van Oorlog, Staf, heeft onlangs een lbezo~ geln1acht aan 
Nieuw Guinea en daar bases van de Koninklij'ke Marine geïnspec-

teerd. · 
Tot nu toe gold het in Nederlandse regeringskringen als gewo·onte 

de voorstelling te wekken alsof Nederland een ta;a;k wachtte om Nieuw 
Guinea tot ontwikkeling te brengen en het land te "!beschaven". Dit 
sprookje van het beschaven moet door Stafs be.zoek voor hen, die tot 
nu toe meenden er in, te kunnen geloven, wel een knauw hebben gekre
gen. Het is toch - voor wie dan oo'k - moeilijk te .geloven, dat een 
minister van Oorlog de arungewezen man is om een vree.dzame opbouw 
te gaan regelen. 

Een minister van Oorlog heeft andere besognes en het werkelijke 
·doel ~oog er dan ook niet om: zich op de hoogte stellen van de toestand 
van materieel en personeel van de Konin!klij•ke Marine. 

Het zou echter van grote betekenis zijn te weten, wat precies de ver
dere drijfveren tot Stafs reis zijn geweest en welke ·besprekingen hij 
in Australië en Ameri:ka, •aansluitend op zijn Nieuw-Guinea-trip, ih:eeft 
gevoerd. In het verleden is door ons meerdere malen de strategische 
betekenijl van Nieuw Guinea naar voren gebracht als de werkelij·ke 
reden voor het hardnekkig streven der Nederlandse imperialisten om 
de heerschappij over dit gebied te ibEfilwuden; 

Deze strategische overwegingen staan niet alleen in verband met de 
opvatting die Nieuw Guinea als de pistool op de borst van de Republiek 
Indonesië beschouwt, maar ook met de Amerikaanse oorlogsstrategie 
in de gehele Pacific. De avonturierspolitiek van Staf c.s. lkan ernstige 
gevolgen voor het Nederlandse en Indonesische vork hebben en het is 
dan ook vrun belang ibij deze reis van Staf nader stil te staan. 

Oriëntatie op Japan 

DE ·strijd rond Nieuw Guinea kan niet los gezien worden van de Ame
rikaanse oorlogsvoorbereidingen in het Verre Oosten, waarin 

Japan, Formosa, Viet-Nam, Thailand, de Philippijnen en Indonesië 
voor hen een !belangrijke plaats innemen. 

Voor het ontketenen van een oorlog in Azië is Amerika aangewezen 
op het •oorlogspotentieel van Japan, industrieel het meest ontwikkeide 
land in Azië; het heeft miljoenen uit de tweede wereldoorlog getrainde 
soldaten, terwijl de ligging tegenover China, waartegen zulk een oorlog 
zich zou moeten richten, eveneens een •belangrijke factor is. 

Japan, dat zijn voornaamste grondstoffen-ibases ·door het verlies van 
Mandsjoerije kwijt ra;a1kte, is verzwakt uit de tweede wereldoorlog ge
komen. Niettemin blijft Japan onder Amerikaanse invloed een voor de 
vrede gevaarlijke staat, waarop de Ameri'kanen voor het uitvoeren 
van hun agressieve plannen hun hoop hebben gevestigd. In Japan valt 
een ·groeiende anti-Amerika:anse stemming te 1bespeuren. In tegenstel-
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ling hiermee heeft premier Kisji op zijn recente reis naar Amerika een· 
gemeenschappelijk communiqué gete:kend, dat inhoudt, dat Japan zijn 
oorlogsvoorbereidingen en herbewapening moet voortzetten. De Ame. 
rikanen komen er openlijk voor uit, dat zoals in Europa wordt gewerkt 
aan 'het Noord-Atlantiscih Pact met inlbegrip van een herbewapening 
van West .. Duitsland, in Azië eep. soortgelijk pact tot stand za1 moeten 
komen, dat in het ibijzonder op Ja:pan za:I zijn gebaseerd. 

In dit sinistere spe:l van voorbereiding tot een derde wereldoorlog 
is Indonesië (met Nieuw Guinea) om tweeërlei reden voor de imperia· 
listen van rbelang: de strategische ligging en de vele grondstoffen, 
waarover dit enorme eH.andelirijk ibeschiikt. 

De politieke ontwi'kke:ling in Indonesië is evenwel niet gunstig voor 
de oorlogsstokers. 'Reeds jaren[ang !hebben zij getracht Indonesië in te 
!lijven bij hun Zuid-Oost-Azië-pact en het over te hevelen naar !het 
a:gressieve oorlogSblok. De ;binnenlandse kracli.ten, waarop zij zich 
oriënteerden- de Masjumi (reactionaire Mohammedaanse partij) en 
PSI (socialistische partij) - bleiken echter niet opgewassen tegen de 
democrati'sche kra.cllten. Indonesië is integ~ndeel gaan behoren tot 
die krachten in Azië, die zich het .sterkst verzetten tegen de Amerikaan
se oorlogspolitie'k en aan geen militaire blokken wensen deel te nemen. 
Doch juist daarom !heeft Nieuw Guinea voor de imperiaHaten grotere 
waarde gekregen. Zij kunnen het nu voor morele en militaire druk tegen 
Indonesië gelbrui,ken en de Nederlandse imperialisten hebben een 
springplank voor tegen .Indonesië geriQ'hte acties. 

Nederland, dat wel ingelijfd is ibij het agressieve Amerikaanse oor· 
logsb[ok houdt daarom met des te meer kracht aan Nieuw-Guinea vast. 

Welke opvattingen in Nederlandse militaire kringen ;bestaan over de 
positie van Indonesië en Nieuw-Guinea is wel zeer onomwonden (en 
onbeschaamd) neergeschreven in het boek "Nieuw-Guinea" (uitgegeven 
met geid van de regering en gedrukt op de persen van de staatsdruk· 
kerij in Den Haa.g!). In dit boek betoogt ko~onel b.d. P. Gerssen, dat 
tegenover de vastelandscombinatie (de Sowjet-Unie en China) zoveel 
mogelijk zeemogendheden - met aJ.s hoofdbasis Amerika - een aan· 
éénsluitend eilandenfront moeten vormen. z,ijn ideaal is, dat dit eilan· 
denfront alle eilan'den vanaf de Meoeten ten Noorden van Japan tot en 
met de Indische Archipel in het z,uiden zou omvatten, terwijl :bij voor
keur ook aRe eilandengroepen, welke een brug tussen dit front en de 
bases Amerika en AustraJ.ië vormen "in veilige handen" moeten wezen. 
Met spijt moet kolonel/b.d. P. Gerssen vaststellen, dat aan deze ideale 
toestand iets ontbreekt. Hij schrijft: 

"Door de souvereiniteitsoverdracht van Nederland aan Indonesië 
is er m de Indische Archipel een strategisch vacuum ontstaan, dat 
de eerste tien jaren niet afdoende kan worden opgevtrld, tenzij Indo· 
nesië zich in een of ander pact met de "maritieme combinatie" (Ame· 
rika en Australië) zou vevbinden. Daar de Indonesische regering 
echter aiJ.s grondslag van haar politiek een neutrale houding tussen 
Oost en West heeft gekozen, is het strategisch vacuum een realiteit, 
waarmede terdege rekening dient te worden .gehouden". 

P. Gerssen schrijft dan verder, dat het bij het nog in gang zijnde 
proces der Indonesische staatsvorming, zeker niet uitgesloten is, dat 
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Indonesië voor het uitbreken van een door hem gewenste wereldbrand 
tot de vastelandscombinatie (bedoeld is de Sowjet-Unie en Ohi.na) zou 
behoren. Tenzij ...... de Amerikaanse en Britse vloot zou ingrijpen(!!), 
komt in dat geval Nieuw-Guinea geografieoh-strategisch in de eerste 
lijn te iliggen. ED. Ge,rssen knoopt daar meteen maar aan vast, dat ihet 
op de duur 

"niet onverschiU!ig kan 'zijn of in dit gebiedsdeel ,een politieke 
stroming .zou ontstaan, welke meer Oostelijk dan Westelijk georiën
teerd zou zijn. De bepaling van de staatkundige status van Nieuw
Guinea voor de toekomst kan dan ook daarom de strateeg niet onbe
roerd !laten". 
SOOrtgelijke opvattingen vindt men in een studie over "De veiligheid 

in de Pacific" in 1952 uitgegeven door het Amerikaanse Instituut voor 
betrekkingen in het Verre Oosten. Daarin wordt gezegd: 

"Indonesië is een s!leutelfactor in de verdedigingsgordel, die begint 
met Formosa en eindigt met Singapore en Malakka. ZoiJ.ang Indonesië 
buiten enige formele of informele veiligheidsovereenkomst blijft, zal 
deze verdedigingsgordél onvolkomen zijn''. 

De betekenis van Indonesië maakte het, aldus dit rapport: "Gebie
dend, dat al het mogelijke moet worden gedaan de Indon~iërs ervan 
te orvertUJi,gen, dat hun eigen beiJ.angen het best bij zo een overeen
komst zijn gediend'' (sic). 
De imperialisten hebben de afgeiJ.open jaren tegenover Indonesië niet 

de weg gevolgd van overleg, ma:ar die van militaire en politieke dwang. 
Want zij blijven nog voortborduren op het thema: Indonesië in het 
Zuid-Oost-Aziëpact Zij gaan voo~rt met vlootoefeningen te houden in 
de Indonesische .territoriale wateren. Vanuit dit oogpunt moet men ook 
de subversieve acties beoordelen van de laatste tijd, die bovendien 
plaatsvinden in streken die strate.gisch van groot bellang zijn en tevens 
rijk aan .grondstoffen, zoals Noord- en Midden-Sumatra en Oost-Indo
nesie. 

Olie 

l)E grondstoffen van Indonesië maken het tot een aanilokkelijke bout 
voor de imperialisten, die watertanden bij de gedachte aan alie, tin 

en rubber die grote winsten op[everen en bovendien nood z a k e [ ij k 
zijn om orver te :beschikken bij een OO'I'log. Zelfs indien men overs,chakelt 
op een atoom-oorlog. iVoor oorlog in Azië is Amerika- zoa!s gezegd
aangewezen op Japan, dat weliswaar industrieel zeer hoog ont)VÏkkeld 
is, doch zelf niet over vo~doende grondstoffen beschikt. 

Toen het Japanse fascisme voor 1940 zich gereed maakte voor zijn 
rooftocht tegen de Aziatische volkeren werd dit gemis aan grond
stoffen sterk ,gevoeld, ho,ewel het toen nog beschikte over Mandsjoerije, 
Formosa en Korea. 

Het Het om die redenen dan ook een begerig oog vanen op Indonesië, 
omdat vandaar de voor oorlogvoering noodzakelijke grondstoffen 
moesten komen. Dat gold vooral voor olie, zonder welk een moderne 
oorlogvoering ondenkbaar is. Het tekent het Nederlandse imperialisme 
ten rvoeten uit, dat het voor de twe'ede wereldoorlog meewerkte om 
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Ja pan oorlogskiaar te maken en met Amerika tot de grootste olie· 
leveranciers behoorde. In lhet Stafwerk "Nederlands-Indië contra 
Japan", samengesteld in opdracht van Generaal Spoor, waarvan drie 
delen inmiddels verschenen zijn, worden de volgende cijfers vermeld: 

1937 
1938 
1939 

Olieleveranties aan Japan: 
Californië Indonesië Elders 
25.000.000 10.000.000 3.000.000 
30.000.000 10.000.000 3.000.000 
19.400.000 14.100.000 3.300.000 

Totaal 
38.000.000 ') 
38.000.000 
36.800.000 

De concluaie in dit werk luidt: "Uit dit overzicht blijkt wel de belang· 
rijke rol, die deze gewesten als olie-.leverancier van Japan spelen. Daar

. bij tevens een uitvanen van Amerika in de beschouwing betrekkende, 
zal het duidelijk zijn, dat naast de voorraadvorming de olievoorziening 
van Nederlands Indië Uit, voor Japan een levensvoorwaarde is". 

Deze olievoorziening vanuit "Nederlands-Indië" had bovendien zijn 
grote betekenis, omdat de aanvoerwegen korter waren. De afstanden 
voor vervoer hij een oorlog zijn immers van wezenlijk belan·g en die 
kwestie van aanvoerafstanden is een factor, die thans nog .geldt . 
. Indonesië· (en Nieuw-Guinea) ontlenen hun betekenis aan het feit, 

dat zij met betrekking tot olie tot de voornaamste vindplaatsen in het 
Verre Oosten behoren. 

We zien hier ook weer tweeërlei gedachtengang ·hij het zoeken naar 
nieuwe reserves: enerzijds verhoging en uitbreiding van de oliepro
ductie in Indonesië en anderzijds het koortsachtig "zekerstellenn .in 
Nieuw-Gumea, indien Indonesië - wat de imperialisten vrezen - voor 
hen definitief verloren terrein wordt. Op Sumatra breidt de Caltex 
voortdurend zijn belangen uit. Deze Amerikaanse maatschappij heeft 
voor de komende jaren een investeringsprogram van miljoenen dollars. 
In 1958 komt 90 km. pijp~eiding •gereed, die de Lirikvelden ontsluiten 
en worden twee nieuwe tankers gebouwd om de olie via de Siakrivier 
t~.kunnen transporteren. In 1955 was de .gehele olie-produktie in Indo
nesië 10 % hoger dan het jaar daarvoor, al verloot' het in de tóta:l'é 
wereldproductie (als gevolg van de enonne toenam.e van de olie
productie in de landen van het Midden-Oosten) zijn vierde plaats. De 
Bank Indonesia gaf het volgende overzicht: 

1938 
1954 
1955 

Ruwe olie (in tonnen) 
Prod. Imp. 
7398 

10775 
11790 

2131 
2626 

EiXp. 
68 

2303 
3038 

Petroleum produkten 
lmp. Exp. 
158 5999 
88 7584 

185 6445 
De olie-e!Xploratie op Nieuw-Guinea geschiedt op grote s0hahl door 

de Nederlands-Nieuw-Guinea-:Petrol.eummaatschappij (NNGPM) (een 
in 1935 opgerichte maatschappij, waarin de B!PM voor 40% en de 
Amerikaa.nee maatschappijen Standard Vacuum Oil e~ The Far Pacific 
resp. voor 40 % en 20 % deelnemen. De Amerikanen hebben de meer· 
derbeid dUB, al leidt de BPM de e!Xploita tie). In de periode tussen 1006 
tot 31 december investeerde de NNGPM meer dan f 400.000'.000.- in 

• *) Uitgedrukt in barrels. Een balTel is 36 gallons - 1636 U ter. Een kg. ton 
olie bevat ongeveer 7,4 barrels. 
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Nieuw-Guinea, een bedrag, dat er weliswaar nog niet uitkwam, doch 
men heeft zijn toekomstverwachtingen nog hoog gespannen .. De pro
duktie van Nieuw-Guinea is ook in vergelijking met die van de wereld 
nog maar .bescheiden, doch zij toont een stijgende lijn ( met uitzonde-
ring van een kleine terugval in 1955). · 

Enkele produktiecijfers zijn: 
Jaar Produktie ruwe olie - totaal in tonnen 
1948 20.000 
1953 260.000 
1954 550.000 
1955 500.000 

In het voorjaar van 19'56 werd een nieuw contract tussen de N'NGPM 
en het Goevernement gesloten, wa.a.rbij het oorspronkelijke concessie
gebied werd uitgebreid met 17,5 mi:J.joen ha. Dat betekent, dat het ge
hele concessiegebied thans een oppervlakte van 25 m.il:joen ha beloopt. 
Met uitzondering van het bergland is pra;ktisch ihet gehele grondgebied 
van Nieuw-Guineá, wat de olie-mijnbouw aangaat, in handen van één 
concern gegeven. De NNGPM zal echter uitsluitend recqt krijgen tot 
opsporing en ontginning van aardolie en aanverwante delfstoffen. Het 
blijft dus steeds mogelijk gedeelten van dit zelfde terrein aan anderen 
uit te geven voor opsporing en winning van andere delf~toffen. En dat 
deze delfstoffen 'Nieuw-Guinea óók zijn strategische waarde geven 
iaat geen twijfel, indien men weet, dat zeer, zeer sterk de aanwezigheid 
van uranium wordt vermoed. (Op de Nederlandse begroting is 100.000 
gulden uitgetrokken voor onderzoek naar splijtbaar materiaal op Nw.
Guinea en Suriname). Bovendien toonde de eerste Delftse Nieuw-Guinea 
expeditie in de tweede helft van 1952 de aanwezigheid aan van nikkel, 
chroom en kobalt. 

Indonesië - Nieuw-Guiliea strategisch 

.VOOR de imperialisten is echter niet alleen van betekenis dat IndÓnesië 
en Nieuw-Guinea over strategische grondstoffen beschikken. Het 

ga.a.t hen evenzeer om de. strategische 1 i g ging, waarbij Oost-Indo
nesië, Noord~Sumatra en Nieuw-Guinea van bijzonder belang zijn. Men 
kan zeggen, dat zowel het Engelse, Amerikaanse, Nederlandse als 

· Japanse imperialisme belangensferen in het Verre Oosten bezitten. 
Tussen het vaste land van Azië en Australië, bevindt zich Indonesië 
als een keten van eilanden tussen de Stille en Indische Oceaan. 

Een oorlogvoering van Amerika za~ voor een groot deel afhankelijk 
zijn van de v e rib i n d i n .g e n tussen Amerika en de bases van de 
Zuid-Oost-Azië-pactlanden met Japan en Australië. (En daarom is ihet 
ongetwijfeld géén toeva:l, dat gouverneur Van Baal in mei j.l. in een 
exclusief gesprek met het Amerikaanse persbureau United Press zei: 
"Tenslotte is Nederlands Nieuw-Guinea van vitaal belang voor de ver-· 
dediging van de Australisch-Amerikaanse toevoerwegen. Indien wij 
worden geliquideerd zullen de anti-westeiijke groeperingen hun aan
vallen tegen de Britten, Portugezen en uiteinde[ijk tegen de Ameri
kanen, die Okinawa bezetten, intensiveren"). 

De strategische constellatie is voortdurend onderwerp van bespre-
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king geweest van de militaire leiders, al vóór de tweede wereldoorlog. 
De N e d e r I a n d s e legerleiding nam medio 1940 het initiatief om 

te geraken tot een onderhands contact met Engelse stafofficieren te 
Singapore. zonder dat de regering het wist. Men wilde komen tot een 
uitwisseling yan militaire gegevens, die "van nut konden fijn voor de 
organisatie van de verdediging van de .wederzijdse bezittmgen in dit 
deel van de Pacific". (Nederlands-Indië contra Japan) . 

.Oit eerste contact leidde ertoe, dat in het voorjaar van 1941, toen 
met instemming van de regering, ge h ei me miHtair-technische be· 
sprekingen werden ~gevoerd, waar de chefs van staven van Maiakka, 
Australië alsmede Amerikaanse vertegenwoordigers aanwezig waren. 
Bovendien werden de eerste besprekingen gevoerd met de chef-staf 
van genera.al Mc-Arthur, brigade generaal Bride, waarbij afgesproken 
werd, dat " van beide zijden voorstellen zouden worden ingediend voor 
een nauwere samenwerking tussen de Philippijnen en Nederlands· 
Indië". Het is goed even uitgebreid de aandacht op deze besprekingen 
tè vestigen, omdat zij in het g eh e i m plaats vonden. Dit plaatst 
namelijk de verklaringen van onze huidige regeringsleiders - die zo 
vlot het 'Plaatsvinden van 'besprekingen over militaire aangelegenheden 
ontkennen, zoals ook Staf na zijn reis deed, in een bijzonder ongeloof· 
waardig daglicht. · 

Op deze vóór7oorlogse besprekingen kwam men tot een aantal oon· 
clusies, die, omdat zij tot de blijvende factoren behoren, zeker nu nog 
hun waarde hebben behouden. Daar is de basis Singapore. Hoezeer de 
Engelsen daar waarde aan blijven hechten, blijkt uit het feit, dat wan· 
neer Malakka deze maand zijn "onafhankelijkheid" verkrijgt, daar zelfs 
de basis Singapore van is uitgesl·oten. 

In Singapore zijn belangrijke organen van de ZOAVO (Zuid-Oost· 
Azië-Verdrags-O~ganisatie) gevestigd; de basis heeft echter pas bete
kenis, indien zij d,aor goede bases (voor waarschuwingssystemen en 
verdediging) wordt ömgeven. Deze bases moeten vooral in Sumatra 
liggen. In 1941 werd besloten tot versterking en aanleg van vliegvelden 
in Palembang, Medan, Pakan-Barti en Kota:tadja. De betekents van 
Singapore hangt dus voor een groot deel af van Sumatra en we zien, 
dat juist dáár opstanden zijn uitgebroken. De Banteng-raad op Midden· 
Sumatra (die een fascistisch bewind voert) zetelt in het olie"'gebied 
van de Caitex en de Caltex heeft haar financiële steun verleend. Harian 
Rakjat van 29 mei onthulde bovendien, dat de opstandelingen contact 
hebben met de landen van het Zuid-Oost-Azië-pact voor militaire en 
financiële steun; midden april is een vertegenwoordiger van hen naar 
Singapore ~gegaan. 

Op de besprekingen in 1941 werd tevens vastgesteld, dat de kleine 
-eilandjes Ambon en Timor tot de zeer •strategische punten behoren en 
er werd zelfs overeeng~komen, dat AustraUsche troepen op deze eiland· 
jes zouden worden gelegerd. Bij het zoelken van een marine-'hulpbasis 
tussen Surabaja en Darwin was de keuze gevaHen op Ambon en in de 
loop van 1941 werden verschillende maatregelen genomen met betrek· 
king tot de oprichting van een basis voor marine-vliegtuigen en een 
basis voor gewone landvliegtuigen. Ambon dankt zijn strategis_che · 
ligging verder aan het feit, dat het een schakel vormt tussen Australië) 
Nieuw-Guinea en overi.g Indonesië op weg naar Singapore. Meteen 
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springt nu ook in het oog, waarom de Nederlandse imperialisten de 
"Ambon-vrij"-actie voeren. Ambon zou voor hen een basis moeten vor
men voor de verdere plannen tegen de Republiek en de guerilla-oorlog, 
die men enige tijd 'heeft ·gevoerd is niets anders dan een poging ge
weest om daar een N e d e r ~ a n d s e basis te verkrijgen. (Een guerilla 
die werd gesteund vanuit Nieuw-Guinea.) Oost-Indonesie als geheel 
heeft betekenis voor de imperialisten, omdat het ligt onder de PitHip
pijnen en een schakel in het verbindingasysteem vormt. In 1950 dreven 
de Amerikanen de aanleg door van de moderne haven Bitung op het 
Noordelijkste puntje van Celebes. Daar in Oost-Indonesië trekken de 
imperialisten dan ook spionnen samen voor allerlei ondermijnende 
activiteiten en onderzoekingen. Reeds verleden jaar wees de PKI erop, 
dat vooral in dit deel van Indonesië A m e r i Ik a n e n zogenaamd ais 
onderzoekers en geleerden verbleven, die in wer'kelij'kheid spionnage 
bedreven en onderzoekingen op het gebied van oorlogsvoorbereiding 
verrichten. De arrestatie in mei j.l. van de Amerikaan Samorsky op 
Ternate bewees de juistheid van deze waarschuwing. SamorS'ky !be
studeerde zogenaamd de streektaal, doch werkte in we~kelijkheid met 

· land- en afstandmeters! Hij bezat een .boot met complete radio-instal
latie en trdk 's nachts in het geheim de zee op. "We11icht, dat mister 
Samorsky de taa:l !bestudeert uit het ruisen van de zee", zo merkte 
Harian Ra!kjat ironisch op. In hetzelfde commentaar werd ernstig op 
de activiteit van de landen van 'het Zuid-Oost-Azië-pact gewezen. 

En aansluitend op Oost-Indonesië ligt daar dan Nieuw-Guinea. De. 
strijd in de Pacific tijdens de. tweede wereldoorlog heeft de belang
rijke strategische positie van Nieuw-Guinea duideliJk na:ar voren ge
bracht, gelegen als het is op de flank van AustraHë en op de verbinding 
tussen de Indische en Grote Oceaan. De Amerikaanse generaai 
McArthur vestigde dan ook op Nieuw-Guinea (in Hollandia) zijn 
hoofdkwartier. 

Vooral het eilandje Bialk is tijdens de oorlog een 'hoogst belangrijk 
strategisch punt geweest, mede omdat het een goede haven heeft, 
maar voornamelijk omdat de grote kustvla1kte en het ontbreken van 
·bergen in de na1bijbeid het maatkten tot een ideale [uchtfbasis. Het geal
lieerde opperbevel koos dan oak op een conferentie in Finschafen in 
1944 Biatk uit als vliegveld, waarop dè zwaarste Ameriaanse bommen
werpers konden ianden en die op kortere afstand van 'het toekomstige 
operatie-gebied waren gelegen. De verovering van Biak ·was een onder
deel van de opmars van 'de Amerikanen langs de Noordkust van Nieuw
Guinea naar lhet westen in de richting van de olie-centra Tarakan en 
BaUJtPapan. Ook nu heeft de Marine-Luchtvaartdienst op Biak zijn 
basis en vindt men daar de grootste concentratie van marine-personeel. 
In de havenplwats Mondkwari heeft minister Staf tijdens zijn reis een 
seheepswerf in werking gesteld, waar zowel goevernements- a~s ma
rine-vliegtuigen drooggezet kunnen worden, voor het uitvoeren van 
reparaties onder de waterlinie, het schoonma1ken en schilderen, maar 
ook voor het bouwen van schepen. Tot dusver was men voor onderhoud 
en reparaties der grotere schepen aangewezen op Singapore of Hong
kong, Sydney en BriSbane. Thans behoeft geen scipip meer !buiten 
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Nieuw-Guinea in dak te gaan en ook deze bouw moet men ongetwijfeld 
zien als ingegeven uit strategische overwegingen. 

Verontrustende reis 

AL de hiervoren genoemde overwegingen maken de reis van minister 
Staf naar Nieuw-Guinea bijzonder verontrustend. Het Amerikaanse 

·imperialisme legt een lketen van atoom-bases in Azië; enkele maanden 
g~leden werd bekend, dat geleide projectielen zijn gestationeerd op 
Formosa. Amerika heeft de best81ndovereen:komst voor Korea over· 
~eden en zal ·niéuwe wapens - geleide projecti~en - in Zuid-Korea 
stationeren. De marionetten~regering in Zuid•Viet-Nam wordt onder 
druk gezet oni atoom-wapens te aanvaarden. Verder zijn de Amerika· 
nen op O:kinawa begonnen met de aanleg van acht bases voor geleide 
projectielen, waarvoor een bedrag van 100 miljoen dollar is uitgetrok· 
ken. · '"' ·-~ 

Het gemak, waarmede minister Staf de basis Soesterberg in ons · 
land ter beschikking heeft gesteld voor Amerikaanse atoom-<bommen· 
werpers doet het ergste vrezen. ASin de bereidwilli-gheid van Staf zal 
het zeker niet liggen en zo doemt het rlang niet den:kbeeldige gevaar op 
dat Nieuw-Guinea als een atoom-/basis in het Verre Oosten za:l dienen. 
Zo een basis vergroot niet al·leen het .gevaar, dat Nederland wordt me
degesleept in internationale conflicten, doch eveneens van interventie 
tegen Indonesië. De Ro;rnme-Luns politiek laat ons in dit opzicht geen 
illusies. 

De druk tegen Indonesië vereist dan odk de grootste waakzaamheid 
van de vo'lkèren, voorll:l van het Indonesische en N e d e r 1 a n d se 
volk, want op deze waakzaamheid zullen de plannen van de impe
rialisten stuk moeten lopen. 
De imperialisten smeden wel hun plannen en hun dreiging hangt lood· 
zwaar boven de wereld, niaar een oorlog ontketenen kan 'men·~n 
onze tijd niet ongestraft. Voor een oorlog moet men de v o ~ k eren 
met zich mee hebben. 

In Azië hebben de imperiai:isten dat zeker niet. De uitba:rsting op 
Formosa was typerend voor het feit, dat zelfs in "hun" bases de impe
riaUsten op weerstand stuiten. En ook op de droombasis Nieuw-Guinea 
groeit de tegenstand tegen de overheersers. Zo moest Het Vrije Volk 
van 24 mei constateren: "Onder de jonge papoea's van Nieuw-Guinea, 
merendeels half-intellectuelen, heerst een anti-Nederlandse stemming". 

In alle delen van Azië - ook onder de Nederlandse bezetting. op 
Nieuw-Guinea- groeit de bewustwording va,n de bevolkin'g. De vol· 
keren van Azië zijn zich bewust van de situatie en ·zijn vastberaden in 
hun afwijzing van de Amedka:anse oorlogskoers. Het Indonesische volk 
toont daarlbij een zelfi>ewuste houding in zijn strijd tegen zijn voor· 
naamsta vijand, het Nederlandse imperialisme. Het heeft in zijn anti· 
imperialistische strijd de Sowjet-Unie, China, de volksdemocratische 
landen, de Nederlandse arbeidersklasse en alle vredelievende krachten 
in de wereld aan zijn zijde. 

H. DE VRIES. 
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Crisis • In de A.J.C. 
()P het laatste congres van de A.J.C., dat op l1 en. 12 mei in Arnhem 
. werd gehoudeJ;t, is een voor velen onverwacht besluit genomen. Het 

hoofdbestuur van de A.J.C. is opdracht gegeven om "te onderzoeken 
of het mogelijk is te komen tot nieuwe werkzaamheden in een nieuwe 
organisatie". Op een buitengewoon congres dat in de loop van 1958 
gehouden zal worden, zal het hoofdbestuur verslag moeten doen van 
zijn bevindingen. 

iDit besluit komt er dus op neer; dat in de leiding van de A.J.C. en 
ongetwijfeld in de leiding van de P.v.d.A. wordt overwogen de A.J.C. 
op te heffen en daarvoor in de plaats een andere organisatie te stichten. 
Voor de mensen die wat beter bekend zijn met het wel en wee van de 
verschillende jeugdorganisaties komt dit besluit eigenlijk niet als een 
grote. verrassing. Voor hen is het niet verborgen gebleven, dat vooral 
de sociaaldemocratische jeugdbeweging worstelt met de grote moeilijk
heid dat haar organisatie weinig aantrekkelijkheid blijkt te bezitten 
voor de jeugd en vooral voor de jongens en meisjes uit de arbeidersge
zinnen. Enige jEiren geleden heeft de A.J.C. zelfs een uitvoerig onder
zoek ingesteld naar het ledenverloop in de A.J.C., waaruit vooral bleek, 
dat de jongens en meisjes boven de 16 jaar er geen zin meer in hadden 
lid te blijven van de A.J.C. 

Het is ook bekend, dat de Nieuwe Koers - een jeugdorganisatie die 
officieel bij de Partij van de Arbeid is aangesloten - zeer weinig leden 
telt en er eigenlijk in geen enkele plaats van een bepaalde ledenconcen
tratie gesproken kan worden. In Amsterdam is het haast onmogelijk 
een lid van de .Nieuwe Koers te ontdekken. Zij schijnt een volkomen 
verborgen bestaan te leiden, als we tenminste vernemen van het speur
werk dat bestuurders van de Amsterdamse wijkcentra moeten verrich
tep om afdelingen van de Nieuwe Koers te verzoeken hun vertegen
woordigers in het wijkcentrum aan te wijzen. . . · ... -.. ··· .· .. ~ 

Wie de activiteit van de A.J.C. bekijkt, ziet dat deze zich voornamèïijk 
beperkt tot de voorbereiding van het jaarlijks terugkerende Pinkster
feest en in de verschillende afdelingen tot wat culturele activiteitën 

, zoals zang, volksdans en lekespel. 
De teruggang in ledental heeft tot gevolg gehad, dat reeds voor het 

A.J.C.-congres verschillende afdelingen werden opgeheven en een reeks 
andere, doordat de A.J.C. er nog slechts uit 3 of 4 leden bestaat, ~ot vol.:. 
komen passiviteit was gedoemd. Dit is vooral het geval in de provincies 
Groningen, Friesland, Drente en in de dichtbevolkte en geïndustriali
seerde Zaanstreek, waar men toch kan spreken van een grote invloed 
van de sociaal-democratie. . 

Ondanks de tienduizenden guldens aan subsidie van rijk, provincie en 
gemeente, van P.v.d.A., N.V.V., Arbeiderspers en Arbeiders Verzeke
ring Bank, ondanks het feit dat de A.J.C. in bijna iedere afdeling be
schikt over goede clubruimte en velerlei mogelijkheden heeft om alle 
ideeën in het jeugdbewegingswerk tot uitvoering te brengen, ondanks 
de medewerking van maar liefst 24 bezoldigde bestuurders en admini
stratieve krachten zijn er. op dit moment officieel niet meer dan 1700 
jongeren boven de 16 jaar lid van de A.J.C. Dit getal is een veroordeling 
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van het karakter van het jeugdwerk in de A.J.C. en geeft een treffend 
beeld van het inzicht van de jeugd, die niet bereid blijkt de A.J.C. en 
de P.v.d.A. in haar politiek te volgen. 

Het besluit om de A.J.C. op te heffen en te gaan zoeken naar nieuwe 
vormen en naar een nieuwe inhoud van het jeugdbewegingswerk kan 
niet anders worden gezien dan als een erkenning van het· grote fiasco 
dat de leiding van de P.v.d.A. heeft geleden in haar pogingen om ook de 
georganiseerde invloed onder de jeugd te vergroten. 

Het idee om iets volkomen nieuws te beginnen, is niet voor het eerst 
op het pas gehouden A.J.C.-congres gelanceerd. Naar onze mening 
speelde men in de leiding van de A.J.C. reeds langer met deze ge. 
dachte. Dat is ook begrijpelijk, omdat de crisis in de A.J.C. niet van de 
laatste dagen is. Reeds in een speciaal nummer van "de Kern" - het 
leidersblad van de A.J.C. - dat in december 1953 werd uitgegeven, 
schreef J. Groeneveld: "Wij moeten het aandurven om keer op keer 
zelfs de meest waardevolle erfenis van het verleden discutabel te stel· 
len." Verder schreef hij: "Heroriëntering heeft slechts zin indien zelfs 
heilige huisjes niet bij voorbaat van schoonmaak worden vrijgesteld" 
De schrijver besloot zijn artikel met: "Moge het de leiders der jeugd· 
organisaties gegeven zijn, om tijdig en juist te beoordelen welke nieuwe 
start thans nodig is." 

Hieruit blijkt, dat reeds geruime tijd gezocht werd naar wegen om de 
ieder jaar verdergaande achteruitgang tegen te gaan en nu het diepte. 
punt bereikt is heeft men dan het besluit genomen de A..T.C. maar op· 
te heffen en het met een andere organisatie te gaan proberen. Daarbij 
is uitgegaan van de gedachte, dat de A.J.C. - Arbeiders Jeugd Centrale 
dus, met de nadruk op arbeiders - veel aan betekenis heeft ingeboet. 

De argumenten van Bednarik en Den U~ 

Het is erg interessant om te zien op welke gronden men tot deze ge
dachte komt en welke "wetenschappelijke" argumenten deze gedachte 
moeten motiveren. Vooral blijkt veel waarde te worden gehecht aan de 
ideeën van de Oostenrijkse sociaal-democraat Karl Bednar~, die zijn 
neergelegd in een boek "De jonge arbeider van deze tijd - ~n nieuw 
type", dat in de kringen van de jeugdbeweging zeer druk is besproken. 

Bednarik zegt, dat er voor de arbeidersjeugd niet veel meer te ver· 
averen is op sociaal gebied in de huidige "welvaartsstaat". Hij spreekt 
van de emancipatie van de arbeidersklasse en bedoelt daarmee, dat de 
kapitalistische maatschappij zou zijn overgegaan in een zogenaamde 
socio-kapitalistische samenleving, waar de klassenstrijd heeft plaats 
gemaakt voor een harmonische samenwerking tussen de verschillende 
groepen. Naar zijn mening hebben daarom de traditionele jeugdorga· 
nisaties, die zijn opgericht om voor de jeugd een plaats onder de zon te 
veroveren, thans geen reden van bestaan meer en kunnen ze nog 
slechts kunstmatig in het leven worden gehouden. 

Deze opvatting doet ook veel opgeld in de Nederlandse sociaal-demo· 
cratie. Drs. Den Uyl, directeur van de Wiardi Beckmanstichting, zei in 
een inleiding op een rode wachtenconferentie in september 1956: "De 
tegenstelling tussen arm en rijk is aanmerkelijk verminderd." "Er is 
een veel groter sociale zekerheid". "Tal van maatschappelijke mis-
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bruiken zijn belangrijk verminderd." "Er is bijna niet aan te geven 
wie in de maatschappij de onderliggende partij is". Verder verkondigde 
hij de zeer negatieve stelling: "Het is niet meer mogelijk nog invloed 
uit te oefenen op de ontwikkeling van de gehele samenleving. Machten 
bedrtigen ons en we kunnen ze niet afwenden. (atoombom)". 

Drs. Den Uyl verzuimt om duidelijk te maken waarin nu eigenlijk 
precies de vermindering van de tegenstellin2 tussen arm en rijk zit. 
Dat zou moeten betekenen, dat de koopkracht van het arbeidsloon ge
stegen moet zijn en de rijken dus minder verkrijgen. Zou het Centraal 
Bureau voor de Statistiek dan misschien een fout hebben gemaakt, 
toen het uitrekende dat in 1947 in ons land 726 miljonairs met een ge
zamenlijk vermogen van 1,3 miljard gulden woonden en dat er in 1954 
-zeven jaar later dus- al1211 miljonairs zijn met een gezamenlijk 
vermogen van maar liefst 2,4 miljard gulden? Wij nemen aan van niet 
en wat het rijker worden van de arbeiders betreft, zij hebben daar een 
andere mening over die wekelijks aan de praktijk wordt getoetst, als 
blijkt dat je voor hetzelfde geld toch steeds minder kunt kopen. Drs. 
Den Uyl acht dit misschien slechts practische futiliteiten die je als groot 
P.v.d.A.-theoreticus wel kunt verwaarlozen. 

De tegenstelling tussen arm en rijk is overigens de tegenstelling tussen 
uitgebuiten en uitbuiters, tussen niet-bezitters en bezitters van de 
produktiemiddelen. Wij dachten dat zelfsin de P.v.d.A. het kapitalisme 
nog beschouwd werd als het stelsel waar de produktiemiddelen in par
ticuliere handen zijn en ten bate van de winst worden aangewend. Hierin 
is ondanks alle "emancipatie", ondanks de zgn. vermindering van de 
tegenstelling tussen arm en rijk, ondanks de moeilijkheden van Drs. Den 
Uyl om aan te geven wie in de maatschappij de onderliggende partij is,> 
nog geen enkele wijziging gekomen. 
'De voorzitter van de A.J.C. - Maurits van Haaien - volgt, overtuigd 

van de argumenten va:n Drs. Den Uyl en de Wiardi Beckmanstichting, 
trouw de welvaartstheorie. In een artikel "Plaats en taak van de A.J.C. 
in deze tijd" senrijft hij: "De voorwaarden die men als basis voor de 
gezegende tijd (socialisme) stelde zijn voor een niet onbelangrijk deel 
vervuld. Wel leeft het kapitalisme nog, maar het is sterk aan banden 
gelegd. De tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen onderling zijn 
voor een goed deel weggevallen en ·er zijn talrijke symptomen die op 
een nog steeds stijgende welvaart wijzen." En zijn conclusie is, dat de 
huidige generatie van jongeren, dankzij deze ontwikkeling van de 
samenleving niet de "vreugde van een positieve toekomstverwachting 
kan ervaren". 

Deze conclusie is onjuist, is-niet eerlijk, omdat de argumenten waarop 
ze gebaseerd is vals en gelogen zijn. 

De tegenstelling tussen kapitalisten en arbeiders, tussen rijken en 
armen is er niet alleen nog maar verscherpt zich ook. De laatste maan
den hebben ons daarvan in het buitenland (België - Duitsland), maar 
eveneens in Nederland (textielindu~trie) goede voorbeelden gegeven. 

Wat de stijging van de welvaart betreft, zou men Maurits van Haaien 
willen aanraden eens met zijn partijgenoot de minister van Financiën 
Hofstra te gaan praten of in ieder geval te lezen wat de toenmalige 
hoofdredacteur en huidige voorzitter van "de Nieuwe Koers" - Henk 
Voorwinde - in het nummer van december 1956 schreef in een "plei-
dooi voor een vergeten man." · 
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"Ofschoon zijn portemormale hem het tegendeel wijsmaakte, ge
loofde ook hij in de gestegen welvaart. Want, zoals ik reeds zei, de 
man v~rtrouwt zijn partij, zijn vakbond en zijn minister van Finan· 
ciën. Nu stond gisteren in de krant, dat hem een nieuwe consumptie
beperking boven het ho·ofd hangt. De man is veel grijzer maar eok 
veel wijzer geworden: hij weet nu wat dat woord betekent. 

Hij klaagt er niet over, hij begrijpt niet, dat het nu juist weer van 
hém en zijn lotgenoten moet komen, maar hij vertrouwt nog altijd op 
zijn partij, zijn vakbond en zijn mi~ster van Financiën. 

Alleen vraagt hij zich af: zouden ze daar nu weten, dat ik zo ver· 
ankerd b 1 ij f aan mijn trouwste metgezel: de armoede. Zouden ze 
weten, dat ik nu moet blijven lenen: tien gulden, honderd en vijf· 
honderd? · 

Hij neemt aan van wel, want hij vertrouwt zijn partij, zijn vakbond 
en zijn minister van Financiën, ook al knaagt de twijfel aan zijn hart 
en de armoede aan zijn geluk .... " 

Dit citaat uit een stukje van Henk Voorwinde moet men niet beo 
schouwen als hét bewijs, dat de stijging van de welvaart maar een 
sprookje is, bedacht in een fantasierijke bui van onze rooms-rose rege
ring. De statistieken (in 1954 minder koopkracht met het gemiddeld 
uurloon dan in het crisisjaar 1936) en de ervaring van de arbeiders zelf 
spreken een veel duidelijker taal. · 

Het is echter interessant om te zien, dat ook in de leidende P.v.d.A~ 
. kringen de officiële theorie van de welvaart in twijfel wordt getrokken 
en dat de voorzitters van de beide sociaal-democratische jeugdorgani· 
saties daar kennelijk een verschillende mening over hebben. 

De heersende opvatting is echter: de A.J.C. heeft aan waarde inge. 
boet; er is op sociaal gebied niet veel meer te veroveren, de klassen· 
strijd is gestreden en de welvaart wordt steeds groter. 

Wat deed de AJ.C.1 

Deze houding van de leiding van de A.J.C., die de A.J.C.-ers tot 
dadenloosheid moet dwingen, is er echter niet een van de laatste tijd. 

Als we ons gaan afvragen: wat heeft de A.J.C. in de twaalf jaar na 
de oorlog (laten we ons daartoe beperken) gedaan, toen het er vele 
keren om ging zich met alle kracht in te zetten voor de beslissende 
vraagstukken waar de jonge generatie op dat moment mee te maken 
kreeg, dan moeten we constateren dat de leiding van de A.J.C. de ge
hele organisatie nog nooit heeft willen mobiliseren voor een bepaald 
stuk strijd. 
Telk~ns als het nodig was, dat de jonge generatie haar stem liet 

horen en ze tot daadwerkelijke actie moest overgaan, zweeg de A.J.C: 
(dat was dan het gunstigste geval) of probeerde ze haar leden ervan te 
weerhouden actief aan de strijd deel te nemen. 

Zo was het ten tijde van de koloniale oorlogen die door de Neder· 
landse regering in Indonesië werden ontketend en waartegen in Neder· 
land een storm van protest uitbrak. De Nederlandse jeugd verzette 
zich in deze dagen hardnekkig; zij was niet van plan zich te laten ge. 
bruiken voor de oelangen van de plantage-bezitters en trad actief. op 
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tegen de koloniale oorlog. De eensgezinde staking in Anisterdam en de 
opstand van de soldaten in Schoonhoven waren prachtige hoogtepunten 
in deze campagne, waar b.v. het A.N.J.V. zich van zijn beste zijde heeft 
laten zien en voorgoed een grote traditie vestigde in de strijd tegen ~et 
kolonialisme. 

Ook in de strijd tegen de herleving van het agressieve Duitse milita
risme, in de strijd voor de vrede en de nationale onafhankelijkheid van 
ons land, staat de A.J.C. aan de kant en kijkt toe. Terwijl het in het 
belang is van de Nederlandse jeugd om zich te verzetten tegen de her
leving van een nieuwe nazi-Wehrmacht, organiseerde de A.J.C. confe
renties over de Westerse verdediging, waarin deze zelfde W~hrmacht 
zulke belangrijke sleutelposities zou gaan bekleden. De A.J.C.-leiding 
reageerde zelfs niet op de grote schanddaad van de benoeming van de 
voormalige Hitler-gener~al Speidel tot opperbevelhebber van de land
strijdkrachten in Europa, waartoe ook de landmacht van het Neder
landse leger behoort. 

Op het gebied van de directe belangenverdediging van de Nederlandse 
jeugd is de A.J.C. nog niet verder gekomen dan de publicatie van een. 
aantal sociale jeugdeisen in 1949, maar ze heeft er verder geen hand 
naar uitgestoken om deze eisen te realiseren. 

Uit het hele naoorlogse werk van de A.J.C. springt één ding duidelijk 
naar voren: haar leiding is met lichaam en ziel verbonden met de hui
dige oorlogspolitiek, probeert met alle middelen haar dienstbaarheid 
aan het Atlantisch Pact te bewijzen en ondersteunt op allerlei wijzen de 
politiek van de regering, ondanks het feit dat deze politiek zich lijnrecht 
stelt tegenover de levensbelangen van de Nederlandse jeugd. Is het een 
wonder, dat de jeugd zich afkeert en weigert lid te worden van zo een 
organisatie? 

De verontwaardiging en ergernis over de ,onverschilligheid, die een 
groot gedeelte van de jongeren in ons ·land in allerlei vraagstukken 
toont en waarover Maurits van Haaien altijd met bijzonder genoegen 
schijnt te schrijven, is vals en kan niet gemeend zijn als ze komt uit de 
kring van mensen die de sociaal-democratische organisaties leiden. 

Hoe kan men de jeugd verwijten onverschillig te zijn, weinig 
interesse te tonen in de maatschappelijke ontwikkeling, als het tot 
de hoogste sociaal-democratische wijsheid wordt verheven dat "het 
niet meer mogelijk is nog invloed uit te oefenen op de ontwikkeling 
van de gehele samenleving" en dat "machten ons bedreigen die we 
niet kunnen afwenden (atoombom)"? 

Wie kweekt hier nu eigenlijk de onverschilligheid en de passiève 
ingesteldheid·van 'laat maar gaan, er is toch niets tegen te doen'? Wie 
zijn er verantwoordelijk voor de inderdaad bestaande passiviteit en 
onverschilligheid onder grote delen van de Nederlandse jeugd? 

Dat zijn in de eerste plaats de leiders van de PvdA, het . NVV en de 
sociaal-democratische jeugdorganisaties die alles hebben geprobeerd 
om de "arbeidsvrede" te handhaven en die niets hebben nagelaten om 
de arbeidèrsklasse tot passiviteit te dwingen! . 

In plaats van voor de jeugd het klasse-karakter vari de huidige 
maatschappij bloot te leggen en de jeugd tot de klassenstrijd te 
inspireren, verbergen ze het ware karakter van de huidige maatschap
pij, verdoezelen de klassenstrijd achter allerlei schoon klinkende 
leuzen en prediken de samenwerking tussen de ' arbeiders en de 
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1-:apitalisten. Men behoeft niet eens psycholoog te zijn om te begrijpen 
dat dit van buitengewoon grote invloed is op de houding van de jonge 
generatie. Daa~bij komt nog. dat de reactionaire kringen in Nederland 
de jeugd bombarderen met films, literatuur en radio-uitzendingen die 
de jeugd moeten misleiden en afstompen tot willoze werktuigen in hun 
handen en haar rijp moeten maken voor hun oorlogsplannen. 

Ao.ti-communisme of eenheid 

In deze plannen speelt ook het anti~communisme een belangrijke 
rol en het is daarbij een geliefkoosd wapen dat naar hartelust wordt 
toegepast en dat ook in de leiding van de sociaal-democratische orga
nisaties met ware hartstocht wordt aangewend. 

Het congres van de Nieuwe Koers in januari 1957 werd gebruikt 
om het anti-communisme wat nieuw leven in te blazen. Er werd door 
het hoofdbestuur. een resolutie ingediend, waarin het op straffe van 
royement verbod"n werd contact te onderhouden met de C.P.N. en de 
communistische "mantelorganisaties", waartoe men in deze kringen 
dan in de eerste plaats het ,ANJV rekent. 

nit keer dus geen mandement van de bisschoppen, maar een 
mandement van het hoofdbestuur van de Nieuwe Koers, dat in feite 

. J hetzelfde reactionaire kàrakter draagt, al heeft de excommunicatie 
p1aats gemaakt voor het royement. , , 

De kaderleden van Nieuwe Koers die ongetwijfeld het nutteloze 
van het tot het uiterste doorgedreven anti-communisme van de leiding. 
aanvoelden, hebben tot drie keer toe deze resolutie weten te ver
anderen zodat én het verbod én de royementsstraf eruit verdwenen. 
Ook toen nog was een gedeelte van het congres het niet eens met de 
resolutie, waarin nu verklaard werd dat de Nieuwe Koers op geen 
enkel niveau contact met de .CPN en haar "mantelorganisaties" wilde 
en de gedelegeerden uit de noordelijke provincies verlieten uit protest · 
de zittingszaal en namen demonstratief niet aan de stemming deel. 

Deze gebeurtenis bewijst inderdaad, dat men ook in sommige 
kringen van de Nieuwe Koers en ongetwijfeld ook van de AJC genoeg 
krijgt van het anti-communisme en gaat inzien dat men daar geen 
stap verder mee komt. 

Iedere jongere die de politieke verhoudingen in Nederland enigszins 
kent, weet dat de jonge socialisten en communisten als zij samen
werken voor een aantal concrete doeleinden in staat zullen zijn de 
meerderheid van de arbeidersjeugd áchter zich te verenigen. Een 
samenwerken van jonge socialisten en communisten in het belang van 
de arbetdersjeugd zal ertoe leiden dat de meerderheid van de jeugd 
tot daden geïnspireerd wordt en zal een massale beweging van de 
jeugd voor haar eisen mogelijk maken. 

Het is niet, zoals Cok Pels het eens in de Kern heeft uitgedrukt: 

"Misschien bestaat de noodzaak van het gezamenlijk front maken 
tegen iets niet meer zo sterk als vroeger, in elk geval schuwt men dit 
ook." 

De noodzaak van het gezamenlijk front maken bestáát, de positie 
van de jeugd vráágt daar iedere dag om. En dat gezamenlijk front 
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wordt zeker niet geschuwd door de jonge arbeiders, maar het wordt 
stelselmatig belemmerd en door het anti-communisme in de leiding 
van de AJC en de Nieuwe Koers verhinderd. Dat kan alleen maar in 
het belang zijn van diegenen waartegen dit gezamenlijk front 
georganiseerd moet worden en die het toegeven aan de verlangens 
van onze generatie zo lang mogelijk willen uitstellen. 

Er zijn een aantal eisen die opgenomen zijn in de eisenprogramma's 
zowel van de AJC, de Nieuwe Koers en het ANJV, zoals o.a. drie 
weken betaalde vakantie voor de jeugd; verbetering en uitbreiding 
van de woningbouw; verbetering van de materiële positie van de 
Nederlandse soldaten; het door de overheid tegen zo laag mogelijke 
kosten ter beschikking stellen van jeugdtehuizen en sportterreinen ten 
behoeve van het jeugdwerk. 

Het ANJV heeft zolang het nu bestaat konsekwent en voortdurend 
de eisen van de jongeren aan de orde gesteld en de rechten van de 
jeugd verdedigd. Wij zijn ervan overtuigd, dat samenwerking met 
andere groepen, ook al zijn hun politieke idealen niet de onze, de 
verwezenlijking van deze eisen dichter bij kan brengen. We hopen 
dat dit besef ook in de AJC en in de Nieuwe Koers zal doordringen 
en het anti-communisme definitief wordt losgelaten, zodat een 
\'ruchtbare samenwerking voor de belangen van de arbeidersjeugd 
mogelijk zal worden en b.v. bovenstaande eisen die onze organisaties 
gezamenlijk hebben, snel ingewilligd zullen worden. 

In België is pas opnieuw bewezen, dat grote successen in de ge
zamenlijke actie te bereiken zijn. Zowel de socialistische jeug.d als de 
communistische jeugd van België hebben voortdurend geijverd voor 
een verkorting van de diensttijd en we kunnen nu de Belgische jonge 
socialisten en communisten feliciteren met het bereikte resultaat van 
18 maanden naar 15 maanden diensttijd. 

Alleen een verandering in de houding van de sociaal-democratische 
jeugdorganisaties zou de betekenis van die organisaties voor de 
Nederlandse jeugd kunnen vergroten. De manier waarop de AJC het 
nu wil gaan doen, helpt haar weinig verder en de nieuwe organisatie 

: dreigt eenzelfde fiasco tegemoet te gaan als de huidige AJC. 
De gehele manier waarop de verandering aan de orde is gesteld en 

vooral ook de argumentatie van de redenen die aan deze verandering 
ten grondslag worden gelegd en waarover in het begin van dit 
artikel reeds is geschreven, wettigen de verwachting dat nu ook 
officieel een eind gemaakt wordt aan ):let klassekarakter dat door 
sommigen toch nog altijd aan de AJC werd toegekend, ondanks het 
feit dat in de practijk hiervan nooit iets is gebleken. Daarom worden 
alle oude tradities van de AJC over boord gegooid en zal zelfs de 
naam van de nieuwe organisatie zo worden veranderd, dat ook het 
woord arbeidersjeugd er niet meer in zal voorkomen. 

Het jongste Pinksterfeest van de AJC gaf ons een idee in welke 
richting de nieuwe organisatie zich zal ontwikkelen en daar bleek 
dat zelfs zo'n Pinksterfeest, dat tot het hoogtepunt in de AJC-. 
activiteit gerekend moet worden niets, maar dan ook niets strijdbaars 
meer heeft. Men ging zo ver om de liedjeszanger Jules de Corte te 
verzoeken de plaats van de spreker in te nemen. 

Wij hebben niets tegen liedjeszangers, ook niet tegen het optreden 
van jazz-orkesten op grote manifestaties van de jeugdorganisaties. We 
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vinden het zelfs interessant, dat de AJC zich gaat bedienen van 
middelen die in het ANJV reeds jarenlang in gebruik zijn, maar die 
door de leiding van de AJC werden veroordeeld en waarvoor men zijn 
neus ophaalde als zijnde stijlloos, oppervlakkig, oncultureel en ge
tuigend van wansmaak. 

In het ANJV heeft men echter nog nooit gezien wat vandaag in de 
AJC· vertoond wordt, n.l. dat er op een nationale manifestatie geen 
plaats meer is om aandacht te besteden aan de brandende vraag· 
stukken waarmee de gehele wereld zich bezig houdt en die van levens
belang zijn voor alle jongeren in ons land. Natuurlijk heeft iedere 
jeugdorganisatie gelijk om methodes en werkwijzen zo te veranderen 
dat deze aantrekkelijk worden voor grote groepen jongeren, waardoor 
zij haar invloed dus kan vergroten. Het ANJV heeft dit gedaan en er 
successen mee bereikt. Het is aan de beoordeling van de leden van de 
AJC hoever hun organisatie daarbij moet gaan. 

Het allesbeslissende in de vraag of de AJC al dan niet aan ge· 
organiseerde invloed zal winnen, is echter de positie die zij zal gaan 
innemen ten opzichte van de actuele vraagstukken van de jeugd. Dan 
dient men inderdaad niet voort te gaan op de weg die nu reeds zo 
lang wordt bewandeld maar zeker ook niet op de weg zoals die door 
het huidige hoofdbestuur van de AJC wordt voorgesteLd en zoals die 
op het Pinksterkamp van de AJC tot uitdrukking kwam. De nieuwe 
methodes, die door het hoofdbestuur van de AJC werden bedacht en 
op het Pinksterfeest voor het eerst in de practijk werden gebracht, 
letden tot afstomping van de ·jeugd, maken de jeugdorganisatie 
a-politiek, zonder inhoud en doelloos. Deze methodes zullen niet het 
succes hebben, dat er van wordt verwacht: n.l. dat men daardoor in 
staat zal zijn de AJC uit te houwen tot een grote organisatie met een 
ledental dat meer in overeenstemming is met de invloed van de Pv:dA. 
Het uiteindelijke fiasco zal minstens zo groot worden als de huidige 
AJC heeft moeten lijden ,omdat er méér moet zijn dan Jules de Corte, 
Johnny Jordaan of The Dutch Swing College Band, dat de jongeren 
aan een jeugdorganisatie bindt. 

Natuurlijk, de vormen' van het jeugdbewegingsleven ·zijn belang· 
rijk en spelen een rol, maar beslissend voor de aantrekkingskracht 
van een jeugdorganisatie zal zijn of zij zich met volle kracht zal 
inzetten voor de idealen en belangen van de jongeren in Nederland. 
Voor de AJC betekent dit, dat zij in de eerste plaats de oorlogspolitiek 
van de Nederlandse regering vaarwel zal moeten zeggen en zich zal 
dienen te scharen aan de zijde van de vredelievende krachten in ons 
land. 

BART SCHMIDT 
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PROCESSIERECHT EN 
GOD·SDIENSTVRIJHEID 

NAAR aanleiding van de de ba tteri, die de Tweede Kamer in mei van 
dit jaar gewijq. aeeft aan het "Verdrag van vriendschap, handel en 

scheepvaart" tussen Nederland en de Verenigde Staten, is opnieuw 
de aandacht gevestigd op een eigenaardige en typisch-Nederlandse 
bepaling van onze Grondwet, die gewoonlijk wordt aangeduid met de 
naam "processieverbod". De betreffende bepaling is sinds 1848, toen 
zij in de Grondwet werd opgenomen, het voorwerp geweest van felle 
strijd tussen staatsrechtsgeleerden zowel als tussen practische 
politici en politieke partijen. Dat deze strijd thans weer in het open
baar oplaait, is dan ook niets nieuws; nieuw zijn echter wel de 
omstandigheden waaronder dit gebeurt, en juist daarom lijkt het ons 
goed om ook in dit blad aandacht te besteden aan de kwestie van het 
processieverbod in verband met het meer algemene vraagstuk van de 
godsdienstvrijheid in de burgerlijke democratie. 

Waarom ging het bij het Kamerdebat van mei j.l.? 
Artikel 184 van de Grondwet -het omstreden artikel - luidt als 

volgt: 

"Alle openbare godsdienstoefening binnen gebouwen en 
besloten plaatsen wordt toegelaten, behoudens de nodige 
maatregelen ter verzekering der openbare orde en rust. 

Onder dezelfde bepaling blijft de openbare godsdienst-· 
oefening buiten de gebouwen en besloten plaatsen geoorloofd, 
waar zij thans naar de wetten en reglementen is toegelaten." 

Dit artikel, dat de vrijheid van godsdienstoefening regelt, maakt dus 
onderscheid tussen openbare godsdienstoe~eningen binnen en die 
buiten gebquwen ,en besloten pla~tsen. De eerste zijn toegestaan, 
mits zij de openbare orde en rust niet verstoren. De tweede groep van 
godsdienstoefeningen, die aan de openbare weg dus, is daarentegen 
slechts geoorloofd op die plaatsen, waar zij al vóór 1848 toegelaten 
was (het woordje "thans" van het artikel stamt n.l. uit 1848, toen de 
bepaling in haar ook thans nog onveranderde tekst in de Grondwet 
werd opgenomen). Concreet betekent dit, dat processies (waarop 
het tweede lid van art. 184 doelt) slechts toegestaan zijn in het over
wegend katholieke gebied beneden de Moerdijk, terwijl zij boven de 
Moerdijk- behoudens een enkele uitzondering- zijn verboden. 

Wat was nu het geval? Het "Verdrag van vriendschap enz." met 
Amerika bepaalt in zijn artikel II, lid 3, dat het onderdanen van de 
ene partij binnen het grondgebied van de andere partij geoorloofd 
zal zijn "zowel besloten als openbare godsdienstoefeningen te houden". 
Het KVP-Kamerlid Mr. Blaisse stelde vast, dat deze bepaling in strijd 
is met art. 184 van de Grondwet en dat aan Amerikanen in Nederland 
dus zal worden toegestaan, wat aan Nederlandse onderdanen verboden 
is, n.l. het houden van processies ook boven de Moerdijk, voor zover 
de openbare orde en rust daardoor niet bepaaldelijk in gevaar worden 
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gebracht. Mr Blaisse noemde de bepaling van het verdrag "een 
belangrijke stap vooruit", al achtte hij het "bedenkelijk", dat aan 
Amerikanen iets is toegestaan, wat aan Nederlanders verboden blijft. 
Deze ongerijmdheid zou volgens de KVP-vertegenwoordiger wel op 
te heffen zijn: 

"Voelt de Regering nu hierin geen prikkel om voort te gaan 
op de door haar thans ingeslagen weg en zo spoedig mogelijk 
een initiatief te nemen tot een werkelijke vrijheid van gods
dienst in ons land, die wij, in het midden van de 20ste eeuw, 
r~og steeds niet kennen?" 

Van het uitgebreide debat, dat op de uiteenzetting van Mr. Blaisse 
volgde, willen wij slechts aanstippen, dat staatssecretaris Van der 
Beugel, daarin gesteund door de PvdA en de protestantse partijen, 
deze katholieke interpretatie van het "Vriendschapsverdrag" afwees 
en verzekerde, dat dus ook Amerikanen in Nederland aan het 
processieverbod van art. 184 der Grondwet onderworpen bleven, 
terwijl prof. Oud (als steeds belust om tussen de regeringspartijen een 
vuurtje aan te stoken) zich deze keer een warm supporter van het 
KVP-standpunt betoonde; verder dat ook Romroe zelf zich in het 
debat mengde om zijn vriend Blaisse te ondersteunen. 

WiJ gaan verder voorbij aan het lachwekkende en tegelijk ergerlijke 
van dit hele debat, waarop d~ communistische woordvoerder Marcus 
Bakker met bijtende spot wees: aan de orde was immers een belangrijk 
verdrag, dat beoogt de onderworpenheid van Nederland aan Amerika 
wettelijk vast te leggen; de woordvoerders der· burgerlijke partijen 
verzekerden echter om strijd, dat zij aan heel dit verdrag geen woord 
zouden hebben vuil gemaakt, als er niet de kwestie van het processie
verbod was geweest! 

I11 dit artikel gaat het ons om twee vragen: Ten eerste, of het 
processieverbod inderdaad, zoals de KVP beweert, strijdig is m'.et vrij· 
heid van godsdiel}iSt; ~n ten tweede, waaraan we het te danken hebben 
en wat we ervah moeten denken, dat juist de KVP zich thans als 
beschermer van deze vrijheid van godsdienst opwerpt. · 

Voordat wij deze vragen bespreken, moet ons echter nog één ding 
van het hart. Dat de KVP strijd tussen de Grondwet en het verdrag 
kon aannemen, dat zij de door haar veronderstelde afwijking van de 
Grondwet kon toejuichen en dat enige protestantse Kamerleden op 
d.eze grond (niet op grond van de hoofdinhoud van het verdrag, wel 
te verstaan!) tegen de goedkeuring van het verdrag gestemd hebben, 
is alleen mogelijk geweest, doordat in 1953 in de Grondwet een artikel 
63 i~ opgenomen, volgens hetwelk in verdragen met vreemde mogend· 
heden kan· worden afgeweken van de Grondwet. Was dit artikel 63 
er niet geweest, dan had de KVP óf moeten aannemen, dat het be
treffende verdrag niet van het grondwettelijk processieverbod 
afwijkt, óf zij had het verdrag ongrondwettig moeten achten en er 
tegen stemmen. Wij hebben al eerder op de betekenis van artikel 63 
gew.:zen (zie P. en C. van december '54) en de schadelijke gevolgen 
ervan voorzien. Wanneer nu de PvdA-afgevaardigde De Kadt ver
klaart: 
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"Als de Nederlandse regering met dergelijke plannen (tot 
opheffing van het processieverbod) zou rondlopen ... , dan is 
er voor haar maar één weg aangewezen, n.l. .die van grond
wetsherziening'', 

dan antwoorden wij daarop: Neen, sinds 1953 staat er voor de regering 
nog een andere weg open, n.l. die van het binnensmokkelen van 
feitelijke grondwetsveranderingen bij verdrag; dank zij artikel ·63, 
dat met steun van De Kadt en de andere PvdA-ers werd aangenomen 
en waar alleen de communisten tegen stemden! 

Oorsprong en betekenis vau het processieverbod 

Keren wij thans terug tot de hoofdzaak. 
Wij noemden in de aanvang van dit artikel het processieverbod een 

typisch-Nederlandse bepaling en inderdaad kan dit verbod alleen 
begrepen worden tegen de achtergmud van de bijzondere omstandig
heden in ons land, waar sinds eeuwen protestanten van verschillende 
sch:okeringen, katholieken en ongodsdienstigen tezamen leven en· 
waar deze groepen bovendien elk zeer omvangrijk zijn. Bovendien 
moet men het bezien in het licht van de grote rol, die de godsdienst 
ir: onze nationale geschiedenis gespeeld heeft; wij behoeven hier 
slechts te herinneren aan onze 80-jarige oorlog, tijdens welke de 
tegenstelling tussen protestant en katholiek het ideologisch gewaad 
was, waarin zich de tegenstelling tussen de vooruitstrevende handels
bourgeoisie en het feodaal absolutisme kleedde. 

Dat de rooms-katholieken (trouwens evenals alle niet tot de 
Hervormde Kerk behorende protestantse groepen, de joden e.a.) in 
de Republiek der Verenigde Nederlanden, tot 1795, van openbare 
ambten uitgesloten waren, is bekend; het was een discriminatie, die 
in de beginperiode van onze nationale zelfstandigheid vrijwel onver
mijdelijk was. Wanneer echter Mr. Blaisse in zijn boven door ons 
geciteerde woorden min of meer suggereert, dat Nederland op het 
gebied van de godsdienstvrijheid bijzonder achterlijk zou zijn, dan is 
het goed eraan te herinneren, dat de Nederlandse Republiek van haar 
ontstaan af - in tegenstelling tot vrijwel alle andere staten van die 
tijd - de gewetensvrijheid erkend en gewaarborgd heeft en dat 
verder al spoedig ook de katholieke godsdienstoefening toegelaten is, 
zij het ook in zgn. "schuilkerken". Wanneer er thans in Nederland 
een bevolking van godsdienstig zo gemengde samenstelling bestaat, 
dan komt dat, doordat de Nederlandse Republiek haar onderdanen 
niet met geweld tot het protestantisme heeft bekeerd, en dus niet 
het onverdraagzame voorbeeld van katholieke staten, zoals Frankrijk _ 
en Spanje in die tijd, gevolgd heeft. 

De val van de Republiek bracht, met de doorwerking van de 
beginselen der Franse Revolutie, het einde van de discriminatie op 
godsdienstig gebied en de volledige gelijkstelling van de godsdiensten 
t.a.v. benoembaarheid tot ambten en t.a.v. ieders recht op bescherming 
door de overheid. Toen de Franse overheersing geëindigd was, bleef 
het gelijkheidsbeginsel behouden en werd het vastgelegd in de 
Grondwet van 1815. 
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De formele gelijkheid voor de wet kon echter niet zonder meer een 
einde maken aan de historisch gegroeide godsdienstige hartstochten, 
Rancune der katholieke bourgeoisie over de economische achterstand 
enerzijds, protestantse zorg voor het behoud van oude posities 
anderzijds, bleven een rol spelen. Ideologisch kwam deze strijd tot 
uiting in wederzijdse bekeringsijver. 

Vandaar, dat in 1822 een Koninklijk Besluit werd uitgevaardigd, 
dat de huidige toestand op het gebied van het processierecht in het 
leven riep: processies zouden· alleen toegelaten zijn in die gemeenten, 
waar zij ook in het verleden zonder onderbreking hadden plaats ge
vonden; dat betekende dus in het algemeen: beneden de Moerdijk. 

De Grondwet van 1848 bracht in het huidige art. 184 de grond· 
wettelijke bekrachtiging van het - feitelijk ongrondwettige -
Koninklijk Besluit van 1822. Dit processieverbod is enigszins in strijd 
met de liberale beginselen, die de grondwetsherziening van 1848 
beheersten, en het is dan ook in de Grondwet gekomen tegen de wil 
van de liberale voorman Thorbecke. Thorbecke stond principieel· 
democratisch ongetwijfeld sterk, doch in de practijk heeft hij meer 
rian eens bewezen, dat hij de betekenis van de godsdienst in de 
economisch-politieke strijd van zijn tij~ onderschatte. Het is dan ook 
Z€"er waarschijnlijk, dat volledige processievrijheid, ook in het noorden 
des la11ds, in de jaren na 1848 tot ernstige moeilijkheden geleid zou 
hebben. 

Er moet n.l. op gewezen worden, dat processies onder de gods
dienstoefeningen een bijzondere plaats innemen en daardoor 
bijzondere omzichtigheid wekken. Van katholieke zijde wordt dit 
vaak ontkend en poogt men processies op één lijn te stellen met 
andere godsdienstige manifestaties in het openbaar; ook mr. Blaisse 
deed dit in het bewuste Kamerdebat, toen hij het zo voorstelde, alsof 
de katholieken achtergesteld worden bij b.v. het Leger des Heils. Dit 
is echter onjuist. Godsdienstige propaganda zoals het Leger des Heils 
die in het openbaar bedrijft is ook aan katholieken toegestaan; men 
denke aan de pleinpreken van pater Jelsma. Processies echter hebben 
gewoonlijk een ander karakter. Zij zijn voor veler gevoel een 
opdringerige vorm van godsdienstoefening en bovendien kunnen 
sterke spanningen worden gewekt doordat het hier dikwijls gaat om 
zaken, die voor de één heilig, voor de ander bepaald onheilig en voor 
een derde geheel onverschillig zijn. 

Onze conclusie moet dus de volgende zijn: Het processieverbod 
moge Juridisch niet fraai zijn (het afhankelijk stellen van een recht 
v&n de vóór 1848 feitelijk bestaande toestand), dat neemt niet weg, dat 
het historisch gezien geheel verklaarbaar is. 

Zeker is het waar, dat van bepaalde protestantse zijde uit onver
draagzaamheid op handhaving van het verbod wordt aangedrongen, 
want ideologische tegenstellingen (in dit geval gekleed in de vorm van 
godsdienstige tegenstellingen) leven meestal langer voort dan de 
economische achtergrond en kunnen dus gedurende een bepaald 
tijdvak een zelfstandige kracht vormen. Echter niet deze protestantse 
!}tWmrd.caagzaamheid vormt de oorsprong van artikel 184, maar de 
~o:hbmisehe~,starijd van twee groepen der bourgeoisie. Staatsrechte
lijk <k:ori.,;dli~·~ent:ié groepering daarbij gebruik maken van het 
reële gevaar van verstoring der openbare orde. 



Dat moet men in het oog houdèn, wanneer de KVP het processie
vcrbod aangrijpt om te bewijzen, dat het !tatholieke volksdeel nog 
steeds achtergesteld wordt. 

Romme en de godsdienstvrijheid 

Daarmee komen wij bij de tweede en belangrijkste vraag: Wat 
drijft de partij van Romme, de KVP, ertoe om zich op te werpelli als 
promotor van de godsdienstvrijheid? 

Vooropgesteld moet worden, dat het rooms-katholicisme principieel 
de beginselen waarvan onze Grondwet uitgaat- n.l. gelijkberechtigd
beid van de verschillende godsdiensten en scheiding van kerk en 
staat-- verwerpt. Met tal van pauselijke uitspraken is aan te tonen, 
uat de R.K. Kerk geen gelijkstelling van het katholicisme en 
"dwaalleren" wenst en dat volgens haar ook de staat op dit punt niet 
afzijdig mag staan. 

Wanneer de katholieke politici in Nederland opkomen voor gods
dienstvrijheid, dan is dat uit puur opportunisme, ingegeven door de 
omstandigheid, dat de katholieken in ons land een minderheid vormen. 
(Om verwijten te voorkomen onderstrepen wij, dat het hier gaat om 
de lijn, die in de KVP thans overheerst en vooral door Romme wordt 
aangegeven; er zijn n.l. bepaalde katholieke stromingen, die zich in 
~rincipieel-verdraagza!IDe richting schijnen te ontwikkelen, doch die 
op de politiek van de KVP klaarblijkelijk geen invloed uitoefenen.) 

Met de vaststelling, dat de katholieke roep om gelijkstelling in 
Nederland dus niet principieel, doch opportunistisch is, is echter niet 
het voornaamste gezegd. Want het politieke katholicisme is in ons 
land reeds sedert lange tijd van het stadium van het opportunistische 
streven naar gelijkstelling met anderen overgegaan naar dat van het 
offensief t e g e n anderen. 

Inderdaad kan men in de geschiedenis van het katholicisme in de 
Nederlandse politiek twee etappen onderscheiden. In de eerste etappe· 
stelden de katholieke leiders zich als hoofddoel de na 1815 wettelijk 
opgeheven discriminatie ook in de practijk van het leven te 
elimineren, vrijheid van kerkelijke organisatie en drukpers te ver
werven, toegang tot de staatsambten te krijgen enz. In deze etappe 
sloten de katholieken zich in de practische politiek nauw bij de 
liberalen aan en richtten zij hun, vuur tegen de anti-revolutionairen. 
Deze katholieke emancipatiestrijd was - hoe zeer de leiders ervan ook 
dN~rl~po.rtunistische en onprincipiële drijfveren werden bewogen -
~ehlfttuártm~;:•:Zij•was bovendien objectief progressief van strek
llmg, ilti!iart>: rziY :'{!1~'1gM.'Sdlenstige- ·scheidingslijnen tussen de werkers 
minder scherp maakte, de historische rancune,s bij het katholieke 
Mtserèlé1lw$tlmr-èJi'làé gem~~ëB.a.pp_e1ijkiè 1stl"iitf'Vàn de katholieke, 
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kwestie ziet men deze ontwikkeling zeer duidelijk gedemonstreerd. 
De katholieke doelstellingen waren daar achtereenvolgens: vrijheid 
van onderwijs (in 1848 verworven), financiële gelijkstelling van het 
bijzonder met het openbaar onderwijs (in 1917 bereikt) en thans het 
"primair stellen" van het bijzonder onderwijs. Kenmerkend voor de 
tweede etappe is ook het verbreken van het katholiek-liberale boad· 
genootschap en de toenadering tot de anti-revolutionnairen, welke via 
de coalitiekabinetten heeft geleid tot het hedendaagse innige verbond 
van Romme en Zijlstra. 

De na 1870 ingezette etappe duurt nog steeds voort, echter met 
deze bijzonderheid, dat het katholieke offensief na 1945 aanzienlijk 
verscherpt is als gevolg van het feit, dat de Amerikaanse politiek in 
Europa steeds meer is gaan steunen op de katholieke partijen als 
trouwste bondgenoten tegen het communisme, de arbeidersbeweging 
en de vrijheidsstrijd der koloniale volken. 

Te verwonderen is dat niet. Want het moet gezegd, dat reeds de 
Pauselijke encyclieken Rerum Novarum en Quadragesima Anno 
bewezen, dat de katholieke reactie einde vorige eeuw en in de jaren 
'20 een helderder kijk op de oorzaken van de ontwikkeling der 
arbeidersbeweging en van het socialisme had dan andere groepe
ringen. Tevens dat zij op grond van haar inzichten in de verdere 
ontplooiing van de arbeidersbeweging reeds toen die denkbeelden ont
wierp, die sinds lang de leiddraad van alle reactionaire politici het 
fascisme voorop, zijn gewo11den. 

In dit licht bezien doet Blaisse's roep om godsdienstvrijheid tijdens 
het processiE~debat aan als een echo uit het verleden, die volledig in 
tegenspraak is met de houding, welke de KVP-fractie bij iedere 
andere gelegenheid aanneemt. 

Wanneer de KVP vrijheid tot het houden van processies opeist, 
ongeacht de vraag, of daardoor godsdienstige gevoelens van andere 
volksdelen gekwetst en spanningen gewekt zouden kunnen worden, 

. dan moet men zich afvragen: Hoe is deze houding te rijmen met de 
door dezelfde KVP doorgedreven Zondagswet, die - juist met een 
beroep op het ontzien van godsdienstige gevoelens, die in het 
processievraagstuk blijkbaar geen rol mogen spelen - de vrijheid van 
zondagsbesteding voor grote groepen van ons volk aan banden heeft 
gelegd? Hoe met de nieuwe Crematiewet, ·die - met dezelfde 
argumentatie- de vrijheid van nabestaanden om volgens hun eigen 
overtuiging overledenen ter aarde te bestellen, beperkte? Hierbij moet 
opgemerkt worden, dat in deze beide gevallen het beroep OP! het ge
vaar van kwetsing van iemands godsdienstige overtuiging heel zwak 
is, wat - zoals we gezien hebben - bij het processievraagstuk riiet 
gezegd kan worden. 

Het gaat de KVP dan ook in werkelijkheid niet om het ontzien van 
godsdienstige overtuigingen. Waar het wèl om gaat, dat blijkt uit een 
voorstel, dat in 1954 door Romme, in samenwerking met de voor
mannen der protestantse partijen Schouten en Tilanus, gedaan is en 
volgens hetwel!t de Grondwet een inleidend artikel zou moeten 
bevatten, luidende: 
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'·Hier ziet men· èen poging om een bepaalde godsdienstige opvatting 
tot grondwetsbepaling te verheffen en daarmee allen, die deze 
opvatting niet delen, tot staatsburgers van mindere rang te verlagen. 

Men kan verschillend denken over de vraag, of het processieverbod 
al dan niet gehandhaafd moet worden, maar zeker is, dat het pleidooi 
van mr. Blaisse voor "werkelijke vrijheid van godsdienst" in 1957 
aandoet als het weer opgraven van een fossiel en dat het in lijnrechte 
strijd is met de gehele KVP-politiek op het gebied van de geestelijke 
vrijheid. De anti-revolutionair Bruins Slot, die tegenover zijn Calvi
nistische kiezersmassa wel verplicht was om voor handhaving van het 
processieverbod te zijn, doch overigens de samenwerking met Romme 
tot geen enkele prijs zou willen zien bederven, zat tijdens het Kamer
debat dan ook kennelijk met het geval in zijn maag en maakte zich 
er met een paar korte opmerkingen van af. 

Rest ons de vraag: vanwaar dit plotselinge teruggrijpen van KVP
zijde op posities van bijna een eeuw geleden?Het antwoord zal wel moe
ten luiden, dat de KVP-leiding het nodig heeft om van tijd tot tijd de 
indruk te wekken, dat de emancipatie van de katholieken nog niet 
voltooid zou zijn, teneinde de katholieke kiezers vast te houden en het 
feit te verbergen, dat de KVP een uiterst reactionaire en anti
Ned.erlandse politiek voert, die niets met katholieke geloofsbelangen, 
maar alles met imperialistische kapitaalsbelangen te maken heeft. De 
uitslag van de verkiezingen van de laatste jaren heeft deze noodzaak 
voor Romme c.s. groter dan ooit gemaakt. 

Op de communisten rust de taak om vraagstukken als die 
betreffende het processieverbod zakelijk te bekijken en te bespreken 
en niet toe te laten, dat zij gebruikt worden om een wig tussen de 
katholieke en niet-katholieke werkers te drijven; en daarnaast om de 
ware aard van de clericale politiek aan te tonen en tot strijd daar
tegen op te roepen. 

T. DE JONGE 
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BOEKBESPREKING1 

1848; 
de geschiedenis van een bewogen jaar 

WIE in de laatste jaren Engeland bezocht heeft, is ongetwijfeld getroffen 
door de machtige illusie, die met name de hoofdstad Londen omzweeft 

- een illusie, die vat schijnt te hebben op haast de hele bevolking van die stad 
en op vele Britten daarbuiten -: dat Groot~Brittannië nog steeds het lot van de 
wereld in handen houdt. 

Een van de eerste kenmerken, die .mij bij het lezen van het boek .. 1848" van 
de Britse historicus .Raymond Postgate *) opviel, is deze zelfde imperiumwaan: 
Engeland middelpunt van het heelal. En de man is nog wel Labour, en zelfs naar 
verluidt, ,.links" Labour. Helaas deelt hij met menige linkse Labourist de eigen~ 
schap, dat men nooit weet, waartoe zijn radicale toon precies dient. Hij voelt 
zich, dat is merkbaar, in de eerste plaats Brit, Groot-Brit, en in de tweede plaats 
socialist; waarbij dan nog onderzocht moet worden, wat er ààrt is van zijn 
socialisme. 

Raymond Postgate heeft enkele waardevolle werken geschreven, o.a. met de 
bekende prof. Cole samen een boek The Common Peop1e (Het gewone volk), 
een verzameling documenten over strijd en ontwikkeling van Engelands wer· 
kende bevolking. 

Dit nieuwe boek wil de 'interne' of 'intieme' geschiedenis zijn van het revolu
tiejaar 1848 - ,.een jaar van verwachtingen en diepe teleurstellingen ... dat vele 
vragen opwierp", zoals op de flap staat. Inderdaad. En dan moet ik reeds dade
lijk zeggen, dat de wijze, waarop Postgate die vragen stelt, en er - schijnbaar 
door de feiten - antwoord op laat geven, mij niet geestdriftig stemt. 

Behalve het feit, dat Postgate in dit boek dus een hinderlijkEngeis standpunt In· 
neemt, wat zich voornamelijk openbaart in neerbuigende, spottende en verachte· 
lijke uitlatingen over de volkeren van het continent, schijnt hij als hqogse vorm 
Vi,lll geschiedschrijving de anecdote te hebben verkozen. 

,pe anecdote is ,natuurlijk als illustratie, als aardigheid in de kantlijn, ook voor 
de historicus te waarderen. Maar zij kan een grondige analyse van feiten, van 
geschiedkundige processen en verschijnselen niet vervangen; zij moet aardigheid 
blijven. Waar het dan in de studie van de geschiedenis om gaat? Onze oude 
Fruin heeft het, van zijn burgerlijk-liberaal standpunt uit, kernachtig geformu
leerd: .,De geschiedenis ... omvat de ervaring van alle eeuwen en alle volken in 
zaken van staatsbestuur en maatschappelijke inrichting." En Kar! Marx heeft 
ons geleerd, dat geschiedenis is de dóórgaande worsteling van de k I a s s e n. 
Maar met Kar! Marx staat Postgate niet op goede voet. Reeds op blz. 17 ver· 
nemen we, dat de jonge Marx 'ietwat galachtig' was, waarmee niet bedoeld is, 
dat hij een leverkwaal had, maar dat hij een zwartkijker was. Misschien, omdat 
hij het einde van het kapitalistische stelsel onVtermijdelijk achtte? Verderop, bij 
de beoordeling van de revolutionaire gebeurtenissen in Wenen, horen we tot 
onze verbazing, dat de Marxisten voor een dergelijke beoordeling een ,.schema" 
hebben, dat nagenoeg door hen .. verplicht" is gesteld. Wij zouden graag weten, 
welk schema dit is. En tenslotte wordt dan nog het dialectisch materialisme ge· 
kenschetst als een ,.metafysische fantasie", wat even onzinnig is als een paard 
te willen indelen bij de orde van gevleugelde dieren, en wat komisch zou kunnen 
zijn, als het niet zo bedroevend was. Het is opvallend bij de meeste historici van 
Labour-huize, dat zij het werk en de ideeën van Marx en Engels, die n.b. tien· 
tallen jaren in Engeland leefden, nooit ernstig blijken te hebben bestudeerd. 
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Zo wordt dan de anecdote het draaipunt in de geschiedbeschouwing van deze 
Labour-geschiedschrijiVer. En omdat hij bijzonder veel anecdotes kent en vast 
wel over een heel kaartsysteem van historische aardigheden moet beschikken. 
komen wij allerlei amusante zaken te weten, die zich in of althans in sam.enhang 
met het jaar 1848 en de grote revolutionnaire bewegingen hebben !Voorgedaan: bij 
Postgate kunt u nalezen, wat een 'idrotobolische' hoed is, hoe in januari 1848 
Londen te lijden had van criminele benden, hoe er in deftige huizen "gestoeid" 
werd door het personeel (uitsluitend dOÇ>r het personeel!) , hoe een der leiders 
van de Chartisten (de revolutionaire Engelse arbeiders beweging van die tijd) 
door het dragen van een .,slordig, open hemd" op de Franse revolutieman Marat 
trachtte te lijken, welke schilderkunstige meesterwerken er in- de Meimaand 
1848 in Londen tentoongesteld werden, hoe de roomijs~bars van New York 
waren ingericht, hoe het vegetarisme door sommige excentrieke Britse secten 
werd gepropageerd, en wat dies meer zij. En mij mbet van het hart, dat deze 
te pas en te onpas opwoekerende voorliefde voor de anecdote de eigenschap 
heeft, af te leiden van de werkelijke gebeurtenissen, van de werkelijke histori~ 
sche 'moraal', die door de gebeurtenissen van 1848 aan het licht trad, en die 
wij, bij de door Postgate zozeer verachte 'metafysicus' Karl Marx weergaloos 
vinden uitgebeeld in zijn 'Achttiende Brumaire' - een boekje, waarover Postgate 
natuurlijk niet spreekt. 

Ik wil niet zeggen, dat er bij Postgate ook niet wetenswaardige en soms 
treffende fragmenten zijn te vinden. Laat men deze nijvere arenlezer op het veld 
der feitelijke historiekennis geen onrecht doen. Als hij niet te zeer in de 'lollige' 
toon vervalt - wat hij blijkbaar nu en dan een aanvaardbaar middel acht, om zijn 
publiek te believen en bezig te houden ~ kan hij zeer levendig en ook met waar~ 
achtig sociaal gevoel schrijven - ergens klopt dan toch het Labourhart, rechts 
of links, dat doet er weinig toe. Zijn beschrijving van de toestand IVan de Engelse 
armoede doet n:iJet onder voor die van Engels; zeer goed is ook zijn karakteristiek 
van de goudjacht in Californië, die juist in 1848 begon; bizonder nuttig en ver
helderend zelfs zijn bijdrage tot de onthulling van de praetijken bij de slaven~ 
handel, die in 1848 nog welig tierde; en hij: blijkt eerlijk te zijn geraakt door de 
tragedie van de Parijse Junidagen, waarbij Cavaignac het proletariaat van de 
Fran~e hoofdstad met Afrikaanse woestijnmethodes vermorzelde. Was Postgate's 
boek geheel in die toon en die trant geschreven, het zou, trots alle anti~Marxis
tische smetten, leesbaar en meer dan dat: informatief geweest zijn. 

Zoals het er nu ligt, zijn z'n gebreken te groot. Over het reeds genoemde 
Chartisme wordt beslist misleidend door Post9ate ge!ichreven. Hij bespot· niet 
alleen deze vroege Britse arbeidersbeweging, maar hij tracht zelfs het Chartisme 
als een 'overbodige' beweging voor te stellen, die eisen stelde, waaraan door de 
Britse bourgeoisie in haar wijze wetgeiVing al lang tegemoetgekomen was (blz. 
120-121 ) . Wat Postgate te berde brengt over de schildersgroep der Prae-Rafae~ 
lieten, die in deze tijd opkwam als een richting van het puurste symbolisme, 
dwz. als een vlucht voor de gruwelijke werkelijkheid van het Britse industrialis~ 
me, en ook wel als een verborgen critiek daarop, is eenvoudig nonsens, al van 
vóór het ogenblik af, dat hij ze als 'naturalisten' bestempelt. Filosofische en 
artistieke vaktermen schijnen moeilijk voor hem te zijn - een op zichzelf al weer 
Brits verschijnsel, waar noch de wijsbegeerte, noch de kunstbeschouwing . ooit 
diep bij de intelligentsia van Engeland in aanzien stonden. 

Tot de beschamende uitingen van Postgate's Brits meerderheidsbesef behoort 
o.m. een karakteristiek van. de Grieken, die van 1821-'29 dapper tegen de 
onderdrukkers van hun nationale zelfstandigheid, de Turken streden; zij bleken, 
eenmaal bevrijd, zo zegt Postgate, een .,kakelend, vuil, wreed, leugenachtig, laf 
volk", een .,miserabel koninkrijk met een eeuwig bedelende bevolking", waar~ 
voor hun bon~enoten van eens zich geneerden. Ik geloof, dat zelfs een reactio
nair historicus, wie vrijheidsoorlogen een doorn in het oog zijn, zich gehoed zou 
hebben voor zo'n kenschets; ck Grieken van de 19e eeuw - en dat weet Post
gate evengoed als wij - waren niet bepaald in staat, om als de Engelsen van 
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diezelfde tijd, met militaire en technische overmacht grote delen van de 'onbe· 
schaafde' wereld in bezit te nemen en uit te persen, om daarvan thuis een 
welgedaan en cultureel leven te leiden; maar zij waren zeker ook niet laf. en 
bewezen hun moed telkens weer, als het tegen onderdrukkers ging, tot aan de 
tegenwoordige tijd toe. En wat het "bedelen" der doodarme Grieken betreft ... 
Men zou Postgate graag verwijzen naar hfdst. 1 van zijn boek, waarin hij het 
qver de armoede in Engeland heeft, en dingen zegt, die wij ook niet voetstoots 
tot uitgangspunt nemen voor een oordeel, o_ver het Britse karakter. - Zit Cyprus 
onze Labourman soms dwars? 

Neen, Postgate kon het een en ander leren van de Marxistische geschiedbe· 
schouwing. Hij zou dan ook voorzichtiger worden in zijn verklaring van som· 
mige feiten, zoals in de manier, waarop hij de veredelde kookkunst van de kok 
van de Reform Club, Alexis Soyer, verantwoordelijk maakt voor de toevloed 
van 'radicale' elementen naar die club, d.w.z. voor de liberale hervormingen der 
Britse bourgeoisie... Ach ja, ware de neus van Cleopatra niet zo fraai gevormd 
geweest, het Romeinse Rijk zou niet ten onder zijn gegaan ... 

Wij hebben al te veel aandacht besteed aan dit boek. Volgens de tekst op de 
flap heeft het geen 'strekking'. Volgens ons heeft het die objectief wel. Het be
jammert de sociale ellende, het !Veroordeelt leed en armoede, het drijft vaak de 
spot met de gezeten klassen. Maar het verdrinkt in 'een zee van bijkomstige en 
niet ter zake doende anecdotes de strekking van de historie van het jaar 1848 
zelf. En die was deze: dat de arbeidersklasse mondig begon te worden, dat zij 
georganiseerd in het strijdperk van de maatschappij~conflicten trad, en dat zij 
sindsdien als zelfstandige sociale macht, misschien doo,r sommigen wel valt w:eg 
te denken, maar realiter niet weg te duwen, daar waar de concrete belangen 
botsen; dat zij, integendeel pas door zich als klasse te bevrijden de haar inge· 
schapen historische wet voltrekt en daarmee een einde maakt aan alle klassen· 
misère. 

Voor Raymond Postgate, Labour-historicus, bestaan deze politieke organi· 
satie en historische missie van de proletariërs kennelijk niet. Niet voor niets 
eindigt zijn boek symbolisch weer met de meester~kok Alexis Soyer, die naar de 
december~sterren staat te kijken, terwijl elders in Londen enige duizenden hon· 
gerlijders zich te goed doen aan het Oudejaarsmaal, dat hij hun als nobel filan· 
troop heeft bereid. 

Wij voor ons kennen, als het om de toekomst van de arbeidersklasse, of ,..... 
als men wil - om de volledige opheffing van sociaal onrecht gaat, aan meester· 
koks noch aan de naastenliefde ook maar enige beslissende historische rol .toe. 

Tenslotte zij opgemerkt, dat er in dit werk een aantal passages voorkomen, 
die over N e d e r I a n d handelen. Deze behoren mee tot de beste van het boek. 
Als wij het wel hebben, zijn deze passages voor een groot deel bijgedragen door 
de !Vertalers, Dr. A. Alberts en F. Kool. Wij zouden ons, hierop afgaande, een 
boek over 1848 in Nederland van hun hand·kunnen wensen. 

THEUN DE VRIES. 

*) Ragmond Postgate: 1 8 i 8; de geschiedenis van een bewogen jaar. H. J. Paria, 
Amsterdam, 1956. fl. 9.50. 
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Partij documenten: 

Verklaring naar aanleiding van de resolutie 
van het Centraal Comité der C.P.S.U. 

Het Partijbestuur van de CPN is op donderdag 4 juli bijeen geweest en heeft 
het communiqué en de resolutie van 29 juni 1957 van het Centraal Comité der 
CPSU besproken. 

Naar àanleiding hiervan verklaart het Partijbestuur het volgende: 

1. Het Partijbestuur van de C.P.N. is ten diepste overtuigd van de onverbidde
lijke noodzakelijkheid van de politiek voor vrede en ontspanning, zoals deze door 
het 20ste Congres van de C.P.S.U. is vastgelegd en door haar leiding is ten 
uitvoer gelegd. 

Ofschoo1,1 de oorlogszuchtige kringen alles in het werk hebben gesteld om de 
koude oorlog gaande te houden, heeft de ontleding van de mogelijkheid tot ont
spanning en tot verhindering van een nieuwe oorlog, zoals op het 20ste Congres 
is geschied, haar volle geldigheid bewezen. 

Het Partijbestuur is van mening, dat de jongste besluiten 1van het Centraal 
Comité der C.P.S.U. de strekking hebben om geduldig en konsekwent, en in vol 
vertrouwen op succes, deze vredespolitiek voort te zetten. Het ondersteunt dit 
streven ten volle, daar dit zowel de levensbelangen dient van de gehele mensheid 
alsook in het bijzonder van het Nederlandse volk. 

2. De gunstige vooruitzichten op succes van de vredespolitiek, zoals die door 
de C.P.S.U. wordt geleid, zijn bewezen door het feit, dat zij steeds meer weer
klank vindt en overgenomen wordt door de volksmassa's in de kapitalistische 
landen. De nieuwe initiatieven uit 'Verscheidene kringen van de bevolking in ons 
eigen land getuigen hiervan. 

Onder andere is de verklaring van het Partijbestuur van de Partij van de 
Arbeid, waarin het zich voor het stopzetten van de proeven met atoomwapens 
uitspreekt, een zeer verheugend teken. 

Het besluit van de P.v.d.A. heeft des te meer gewicht, omdat het de vrucht 
is van samenwerking aan de basis van socialisten met verscheidene andere vrede· 
lievende krachten, waaronder de communisten, <voor dit doel. 

Dit wordt be~estigd door de passage in de verklaring van de P.v.d.A., waarin 
gezegd wordt: 

"Het Partijbestuur stelt zich achter degenen, die in oprecht streven naar·, 
vrede, via de regeringen een poging willen doen om te komen tot het verbod 
van de proeven met atoombommen." 
Nu het Partijbestuur van de P.v.d.A. deze uitspraak gedaan heeft, moet de 

weg gevonden worden om de Nederlandse regering tot optreden te dwingen ten 
gunste van het staken van de atoombom-proeven. 

Uit het communiqué van het Centraal Comité der C.P.S.U. put het Partij
bestuur rvan de C.P .N. het onwankelbare vertrouwen, dat de vredespolitiek zal 
zegevieren. 

3, Het Partijbestuur van de C.P.N. stelt vast, dat de pogingen van de Sowjet• 
regering en de CPSU tot het scheppen van een sfeer van vertrouwen en weder• 
zijds begrip met de regeringen van de kapitalistische staten, met de sociaal
democratische partijen, de normalisatie van de betrekkingen met Joegoslavië, het 
afsluiten van een neutraliteits-rverdrag met Oostenrijk, de vriendschappelijke 
ontmoetingen met vooraanstaande politici van India, Indonesië, Egypte, Finland 
en een reeks van andere staten, ook tot een vergroting van het prestige van de 
C.P.S.U. en van het communisme in het algemeen hebben geleid. 
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De besliste houding van de Sowjet-Unie bij het uitdoven van oorlogshaarden, 
zoals de imperialistische agressie tegen Egypte en de contra-revolutie in 
Hongarije, heeft iedete illusie van de oor1ogsstokers, dat het streven naar 
ontspanning als een teken van zwakte van de Sowjet-Unie kon worden uitge· 
Jegd, verdreven. 

~- De handhaving en energieke toepassing van de Leninistische partij-opvattingen. 
waarvan de resolutie <van het Centraal Comité van de C.P.S.U. blijk geeft, heeft 
de volledige instemming van het Partijbestuur van de C.P.N. Zij is in overeen
stemming met de beslissende betekenis, die Lenin aan de homogeniteit van de 
partijleiding toekende. 

Het besluit van het Centraal Comité van de C.P.S.U. tot herstel van de een· 
heid in zijn rijen is in het bijzonder in de huidige internationale situatie een 
politieke noodzakelijkheid van de eerste rang en een les voor de gehele interna
tionale communistische beweging. 

Het Partijbestuur van de C.P.N. heeft besloten over deze vraagstukken een 
intensieve opklaring in de rijen van de eigen partij en in de arbeidersklasse, in 
het bijzonder onder de sociaal-democratische medearbeiders, te brengen, 

5. De resolutie van het Centraal Comité brengt op heldere en openhartige wijze 
de problemen van de C.P.S.U. aan de internationale arbeidersbeweging ter 
kennis. 

Het Partijbestuur <van de C.P.N. spreekt zijn waardering uit voor de wijze, 
waarop hier de partij, die aan het hoofd staat van de strijd voor het socialisme, 
tegenover de broederpartijen en de internationale arbeidersklasse verantwoor· 
ding aflegt van haar daden. 

Dit nieuwe blijk van proletarisch internationalisme van de C.P.S.U. ver· 
sterkt ons volle vertrouwen in haar en haar streven. 

Het Partijbestuur van de C.P.N. onderstreept in verband hiermede de 
noodzakelijkheid tot het nog hechter maken van de internationale solidariteit 
van onze partij en van alle strijders voor vrede en socialisme in Nederland 
met de Sowjet-Unie. 

6. Het besluit <van het Centraal Comité van de C.P.S.U., gericht op konsekwent;: 
en doeltreffende voortzetting van de politiek van co-existentie en ontspanning en 
verhindering van een atoomoorlog, moet voor onz.e partij en voor alle vredes· 
vrienden een nieuwe, machtige impuls zijn tot ontwikkeling van de activiteit rvan 
de volksmassa's op een zo breed mogelijke schaal voor vrede en ontwapening, 
met als meest dringende stap daartoe het staken van de proeven met atoom
wapens. 

5 juli 1957. HET PARTIJBESTUUR DER C.P.N. 

Gepubliceerd in De Waarbeid van 6 juli 1957 

Besluit over de inhoud en 
verspreiding van De Waarbeid 

Het Partijbestuur van de C.P.N. heeft in een van zijn laatste zittingen na 
een uitvoerige discussie over de inhoud en de verspreiding van "De Waarheid'', 
de volgende resolutie aangenomen: 

1. Het Partijbestuur acht het noodzakelijk dat de inhoud van "De Waarheid" 
voornamelijk gericht is op die kringen van de bevolking, waarop de Com-
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munistische Partij zich voornamelijk steunt en die zij verder winnen wil, 
namelijk de arbeidersklasse en de andere vredelievende en progressieve 
krachten. 

In de inhoud van de krant moeten 3 elementen overwegen: 

a. de strijd voor vrede en nationale zelfstandigheid in de strijd tegen de 
reactie (Romme); 

b. de dagelijkse belangen-strijd van de arbeiders in bedrijven en vakvereni
gingen, waarbij de krant leiding geven moet; 

c. een uitvoerige en op marxistisch-leninistisch inzicht steunende bericht
geving over de socialistische landen. 

2. De verdere inhoud van de krant moet bestaan uit dat soort algemeen nieuws 
en ontspanningslectuur, waaraan de arbeiders en progressieve lezers be
hoefte hebben, waarbij sensatiezucht vermeden moet worden. 
De sportrubriek mag daarbij niet overheersen. 

3. Met het oog op de sterkere positie van de C.P.N. in Amsterdam in !Verhou
ding tot andere gebieden, moet de Amsterdamse editie van de krant bijzonder 
verzorgd worden en op de belangstelling van de Amsterdamse lezers zijn 
ingesteld. 

4. De partij moet in grote11e mate dan tot dusver de krant gebruiken om agitatie 
in de bedrijven en gemeenten te voeren door middel van speciale arikelen en 
beschouwingen, die als overdruk of speciale uitgaven verspreid worden. 

5. Uitgaande van de juiste opvatting, dat de werving van abonné's tot het 
dagelijkse werk van de partijafdeling behoort, acht het Partijbestuur nochtans 
dat hiervoor krachtige leiding onmisbaar is vanuit het Partijbestuur en de 
directie !Van de krant. 

Teneinde deze te versterken, besluit het Partijbestuur pgt. H. Verheij te 
belasten met de taak van partijsecretaris voor de pers. 

Gepubliceerd in De Waarbeid van 6 juli 1957. 

Besluit over "Politiek en Cultuur" 
Het partijbestuur van de C.P.N. heeft op één zijner jongste zittingen het vol

gende besluit genomen: 
"De internationale discussie in de communistische beweging waarin zich, ver

schijnselen voordoen van revisionisme en dogmatisme, wijst op de noodzaak om 
de activiteit op ideologisch gebied te versterken. 

Het theoretische maandblad "Politiek en Cultuur" is van grote betekenis voor 
de oriëntering van de partij en de levende toepassing van het marxisme-leninisme. 

Het is nodig de verspreiding er van uit te breiden onder de leden !Van de 
partij en onder al degenen, die zich op de hoogte willen stellen van de ideolo
gische grondslagen van onze partij. 

De inhoud van P. en C. zal verbeterd dienen te worden, waarbij veel aandacht 
moet worden besteed aan de behandeling van de volgende thema's: 
* de ontwikkeling van het Nederlandse kapitalisme (de economische ontwikke

ling; de klassestrijd; de krachtsverhoudingen tussen de klassen; de ontwikke
ling van landbouw en middenstand; de ontwikkeling en spreiding der arbeiders
klasse; de ontwikkeling van de vrije beroepen (het intellect) ; 
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* de internationale positie van Nederland; 

* de ineenstorting van het koloniale stelsel; de ontwikkeling in Indonesië en het 
werk van onze zusterpartij, de P.K.I.; 

* de ontwikkeling en de politiek van de Sowjet-Unie en de andere landen van 
het socialistische wereldstelsel; 

* de vraagstukken van de internationale toestand, met bijzondere aandacht voor 
de Duitse kwestie; 

* de problemen van de sociaaldemocratie (haar algemene principes, de stromin-
gen ~ nationaal en internationaal ~ haar ontwikkeling) ; 

* de ontwikkeling van de partijen in Nederland; 

* de vraagstukken van de vakbeweging; van de jeugd- en vrouwenbeweging; 

* de problemen van de partij; 

* de betekenis van de burgerlijke democratie; de betekenis van de godsdienstige 
stromingen in ons land; 

* de geschiedenis van Nederland. 

Het Partijbestuur roept de partijleden op, zich te ahoRneren op "Po/i.tiek en 
Cultuur" en abonnees te werven. Het wekt de afdelingen op, in de afdeling een 
P. en C.-agent aan te wijzen, die de verspreiding ter hand neemt en rechtstreeks 
in contact staat met de redactie en administratie van P. en C. 

Het besluit pgt. Jaap Wolft als redacteur aan te stellen en een steunfonds in te 
stellen, waarvan de gelden zullen worden gebruikt voor de verbetering van 
"P. en C." 

Gepubliceerd in De Waarheid van 12 juli 1957. 
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Dietz Verlag, Berlin 1957. 

China in Tran.sition. Een bundel artikelen uit het maandblad China Reconstructs 
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Peking 1957. 

Bruno Baum, Widerstand in Auschwitz. Een boek over het verzet van de gevan
genen in het concentratiekamp. 109 blz., geb. f 4.-. Uitgever: Kongress Verlag, 
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Politica! Economy. A textbook issued by the Economics Institute of the Academy 
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Boris Polewoi, de beroemde schrijver 
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17e jaargang no. 9 september 1957 

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

COMENIUS LEEFT! 
door __. __. __. __. __. ___ __. __. __. __. ___ __. 
~ Fr•niÏsek Kahuda ~ 

minister van onderwijs en cultuur van de 
Tsjechoslowaakse Republiek 

De redactie van Politiek en Cnltuur is verheugd, een 
speciaal voor dit nummer geschreven artikel over Come
nius van de hand van de Tsjechoslowaakse minister van 
Onderwijs en Cultuur, Frantisek Kahuda, te kunnen pu
bliceren. 

Comen'ins ( 1592-1670), wiens ))Opera Didact~ca 
Omnia" 300 jaar geleden te Amsterdam is verschenen, 
wordt niet alleen geëerd in zijn eigen land, maar overal 
ter wereld. In het bijzonder ook in Nederland, 1vaar hij 
een wijkplaats vond toen de gruwelen van de oorlog 
Midden-Europa teisterden en hij moest vluchten voor 
wrede geloofsvervolging. Veertien jaar van zijn leven 
bracht hij door in ons land; zijn laatste rnstplaats vond 
hij in Naarden. Comenius' naam symboliseert voor ons 

de vriendschap tnssen de volkeren van Tsjechoslowa-
kije en Nederland. 

TOT de belangrijkste culturele gebeurtenissen van dit jaar behoren de 
plechtigheden, gewijd aan de nagedachtenis van de persoon en de 

werken van Jan Amos Komensky, beter bekend als Comenius. De 
directe aanleiding hiertoe is het feit, dat 300 jaar geleden een verzame
ling van Comenius' pedagogische werk "Opera didactica omnia" in 
Amsterdam werd uitgegeven. Doch alleen al de spontaneïteit, waarmee 
deze herdenking werd begroet, en waarmee ze uitsteeg boven een 
nationale Tsjechoslowaakse zaak, is er het bewijs van, dat de nage
dachtenis aan deze grote humanist, filosoof en opvoeder niet slechts een 
zaak van uiterlijke actualiteit is. 

385 



Als aanhangers van de wetenschappelijke wereldbeschouwing, als 
pioniers van de menselijke vooruitgang onderzoeken wij alles wat 
levenskrachtig is- of het nu een bestanddeel is van de nalatenschap 
der vervlogen eeuwen of een ontluikend element van de toekomst. En 
ook omdat wij in de ideeënschat van Jan Amos Comenius grote, actuele 
en inspirerende lessen vinden, hebben wij deze plechtigheden georgani
seerd teneinde te bewijzen, dat het socialistische heden trots is op het 
humanistische streven van Comenius, op zijn belangrijkste ideeën, die 
zich duidelijk uitspreken ten gunste van een betere maatschappijvorm, 
ten gunste van de wetenschap, ten gunste van de democratisering van 
het onderwijs, ten gunste van de voortuitgang en dat het aandenken 
aan Comenius ons herinnert aan een bron verfrissend, sprankelend 
water. 

Wij eren hiermee de nagedachtenis van een der grootste zonen van 
het Tsjechische volk, een denker, die er in geslaagd is de ideologie van 
de vroegere sociale bewegingen van het volk - met name de traditie 
van de Tsjechische Hussieten I) - harmonisch te verbinden met de 
Europese humanistische cultuur, met de meest vooruitstrevende stro· 
mingen van de filosofie en pedagogie, die tot in de helft van de 17e eeuw 
bemerkbaar waren. 

Indien wij uitsluitend de nagedachtenis van Comenius zouden eren, 
zouden wij het toelaten, dat het verheven beeld van Comenius tot het 
verleden behoort. Er zijn in zijn geschriften beslist vele gedachten, die 
hij zelf als een plan beschouwde en die vandaag al bij voortduring 
worden verwezenlijkt. In zijn werken zijn echter ook niet weinige 
ideeën, die nu al hun levenskracht hebben verloren. Niet alle opvattin
gen van Comenius kunnen wij als juist overnemen. Zijn opvattingen 
konden niet anders zijn dan een afspiegeling van de tegenstellingen in 
de overgang van het ene tijdperk naar het andere - temidden waarvan 
hij leefde -, als tegenstellingen, die de stuwende kracht maar ook de 
zwakte van die tijd waren. 

Comenius is veelvuldig met een ongeëvenaarde scherpzinnigheid diep 
in de problemen doorgedrongen, hij begreep zo zeer hun betekenis en 
hun tendens, dat zijn conclusies en oplossingen niet slechts betekenis 
hadden voor het moment. Gerekend naar hun draagwijdte hebben zij 
hun tijd overleefd en zijn zij ook heden nadrukkelijk aan de orde, juist 
heden, nu veel dat Comenius in de kiem ontdekte en oploste, al rijp is 
geworden en opgelost kan en moet worden. 

Vandaar, dat we in de rijkdom aan gedachten van Comenius ook een 
program vinden. 

Het is evenwel ook het persoonlijke heldhaftige voorbeeld van Come
nius, dat hem in het bewustzijn van ons volk terecht een plaats inruimt 
onder onze dapperste persoonlijkheden. 

Zijn levenslot was een aaneenschakeling van ellende en onoverkome
lijke moeilijkheden, persoonlijk ongeluk en onpersoonlijk verlangen, 

1). Een reformatorische beweging in Tsjechië, dat in de 14-15de eeuw een 
van de economisch en cultureel meest ontwirnkelde .gebieden van Europa was. De 
hervormingsbeweging tegen ihet Rooms-~atholicisme bracht in godsdiensUge 
vorm het verzet van de boeren en handwerkers tegen het feodale juk tot uitdruk
lking. In Tsjechië verenigde deze beweging ,zich met de nationale bevrijdingsstrijd 
tegen de Duitse expansie. De beweging is genoemd naar haar leider Jan Hus 
(1371----"1415), die op de brandstapel stierf. De Tsjechis,che Broeders, waarvan 
Comenius de gekoren leider was, stammen als godsdienstige groep van de Rus
sieten af. 
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van rusteloze strijd voor de verzoening van alle mensen, een pelgrims
tocht vol tegenstellingen op zoek naar de harmonie van het leven. 

VANWAAR kwamen al deze activiteit en de bewonderenswaardige 
vlijt, die in het geheel niet in overeenstemming waren met de ver

starde Middeleeuwen en die uit de zo zwaar beproefde dulder een ver
kondiger van het menselijk geluk maakten? 

Het genie van Comenius werd wakker geschud door de dagelijkse 
behoeften van het vaderland, van het eigen volk, door het ideaal van 
de vergane roem der Hussieten en het beeld van verwoesting en reactie 
na de slag bij de Witte Berg 2). Comenius' vlijt werd gevoed met de 
vruchten van onze volkscultuur en van de humanistische cultuur, die 
destijds Europa deed herleven. 

Bezield door de cultuur van de nieuwe tijd, waarmee hij al tijdens 
zijn studiën in het buitenland bekend raakte, spoedde hij zich al in 
zijn jeugd - vaak slechts in gedachten - naar huis als boodschapper 
en medeschepper van het algemene volksonderwijs. Hij riep de andere 
Tsjechische geleerden op, hun wijsheid niet in de Latijnse boeken of 
binnen de vier muren van de studeerkamers op te sluiten. Hij ontplooide 
een groot program van het deelnemen van de intellectuelen aan het 
verhogen van het culturele en levenspeil van het volk. Met zijn werk, 
dat op de culturele behoeften van zijn vaderland gericht was, 
begon hij een nieuwe opmerkelijke fase van langdurige inspanningen 
der Tsjechen voor de democratisering van het onderwijs en de weten
schap. Zijn activiteit kunnen wij van het begin af aan als een edel, 
cultureel missiewerk beschouwen, als een bezielde uitdrukking van het 
nationale humanisme, als het streven de verst ontwikkelde landen op 
het gebied van de culturele ontwikkeling in te halen en voorbij te 
streven. De wens, alles te moderniseren, tot leven te wekken en te 
inspireren, wordt weerspiegeld in zijn werken over de taalwetenschap, 
zijn streven naar het invoeren ook van economische nieuwigheden, zijn 
studie over de geschiedenis van het leven en de stammen in Moravië, 
zijn reizen voor het samenstellen van een landkaart van het Moravische 
land. Van de aanvang af verbond hij de vraagstukken van het staat
kundige en nationale leven met de sociale problemen. Vele van zijn 
werken houden zich uitsluitend met het sociale onderwerp bezig. Uit 
deze werken blijkt, hoe nauwkeurig hij het leven van alle lagen der 
toenmalige maatschappij kende, hoe nauwkeurig zijn waarnemingen 
waren. 

De analyse van en critiek op de toenmalige maatschappij kenmerken 
zich door een onweerlegbare sympathie en hartstochtelijk medegevoel 
met het leven van de armen. Zijn oproepen, hun lasten te verminderen, 
zijn striemende verwijten, die hij aan het adres van de heersers richtte, 
laten er bij niemand twijfel over bestaan, aan wiens kant hij stond. 
Comenius trad in zijn werken uiteraard niet buiten het raam van de 
feodale maatschappijvorm, maar hij schreef vaak over de schreeuwende 
tegenstellingen en het moeilijke leven van de armen. 

2). De slag bij de Witte Berg had plaats in 1620, tijdens de dertigjarige oorlog. 
Tsjechië leed in deze .slag de nederlaag en verloor haar nationale ze•lfstandiJgheid. 
De gemeente der Tsjechische Broeders werd uiteengeslagen. In 1·621 werd de stad, 
waar Comenius woande, geheel verwoest. Zijn manuscripten en bibliotheek gingen 
verloren. In het daarop volgende jaar stierven zijn vrouw en kinderen. 
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NA de nederlaag op de Witte Berg, waar ook de lichamelijke en geeste-
lijke veiligheid van Comenius in gevaar verkeerden, verloor hij zijn 

levenszekerheid, zodat hij aan het slot van het "Labyrinth" 3 ) adviseert 
alles met gelatenheid te dragen, alles op te lossen met "de terugkeer in 
het eigen hart en bij gesloten deur". Dat duurde evenwel slechts korte 
tijd. Later veroordeelde hij deze oplossing als uitzichtloos en egoïstisch. 
Hij liet niet af, de tegenstellingen van het leven te onderzoeken, hij on· 
derzocht weer de betrekkingen en belangen van de mensen. Hij nam 
ook diverse keren een tegenstrijdige verscheidenheid van hun streven 
en aanzienlijke verschillen in hun opvattingen waar. Hij vergeleek dat 
met de werkelijkheid. Hij was van oordeel, dat, daar er slechts één 
werkelijkheid bestaat, er ook slechts één waarheid over kan bestaan, 
één enkel inzicht, dat juist is. Het verschil in opvattingen en streven 
achtte hij een gevolg van een verkeerd inzicht, van geschillen door ge
brek aan voldoende kennis. Hij meende, dat wanneer hij het ware in
zicht voor allen zou kunnen bereiken, hij daar111ee ook de eenheid van 
denken zou kunnen garanderen en daarmee ook de harmonie van het 
streven van allen en zo de harmonie in de gehele menselijke samen
leving. De opvoeding van allen zou volgens Comenius leiden tot ver
betering van allen. 

Hij geloofde in de krachten van zijn tijd, maar nog meer geloofde hij 
in de toekomst. Hij geloofde in zijn tijdgenoten, maar nog meer had hij 
zijn hoop gebouwd op de jeugd. In haar zag hij de redder van betere 
omstandigheden en van een gezond geworden volk. 

De school van die tijd stond slechts aan de jeugd uit voornamen huize 
onderwijs toe. Er werd les gegeven in het Latijn, niet in de moedertaal. 
De kennis bestond slechts in woorden. Het onderricht was demagogisch, 
onvolledig, vervelend en wreed. Het onderwijs werd niet zo gegeven, 
dat de vergaarde kennis praktisch kon worden toegepast. 

Jan Amos Comenius onderwierp derhalve de toenmalige school aan 
een kritische analyse vanuit het standpunt van de maatschappelijke 
middelen en doeleinden tot welke hij in zijn filosofie was gekomen. In 
zijn boeken proclameerde en analyseerde hij de theorie en organisatie 
van het moderne schoolwezen en werd zodoende de grondlegger van 
de pedagogische wetenschap in het algemeen. 

Hij verlangde, dat "allen alles en overal moeten leren" zonder onder
scheid van sociale positie of religie, allen in de moedertaal, en niet 
alleen jongens maar ook meisjes, niet alleen in steden maar ook in elk 
dorp. Comenius belichtte met uitzonderlijk pedagogisch inzicht als eer
ste de methoden van het aanschouwelijk onderwijs, die in tegenstelling 
tot het scholastische en slechts op woorden berustende onderwijs, uit
gingen van de kennis van de dingen zelf en van voorbeelden tot regels 
kwamen. In zijn leerboeken werkte hij een geheel van leerstof uit, die 
in overeenstemming was met het begrip en de interessen van het kind. 
Hij plaatste de ethos van het onderwijzersambt op een ongekende 
hoogte, niet alleen doordat hij van de onderwijzers verlangde, dat zij de 
leerlingen door eigen voorbeeld tot eenheid van denken, woorden en 
daden zouden inspireren en zodoende de harmonie tussen onderwijs en 
opvoeding tot stand zouden brengen, maar ook doordat hij verlangde, 

3). -De volledige titel van dit werk is "Het Labyrinth van de Wereld en het 
Paradijs van het Hart." !Het is een aHegorie, waarin een pelgrim wordt beschreven 
die reist door een stad, welke de wereld sym1boliseert. 
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J. A. Komensky (Comenius) Portret door M. Svabinsky 

dat de school "een werkpÎaats van de menselijkheid zij", waarin disci
pline het resultaat van de belangstelling der leerlingen en de liefde
volle eisen van de onderwijzer is. 

Hij was de eerste, die het lesgeven niet op de traditionele individuele 
manier zag, maar al modern, collectief, in de klas met een nauwkeurige 
interne regel en met een rooster. Comenius' werk over de opvoeding 
van kinderen tot het zesde levensjaar, zijn trapsgewijze indeling der 
scholen, zijn streven naar het scheppen van een onderwijssysteem voor 
volwassenen, zijn practische en wetenschappelijk;-pedagogische inspan
ningen- dat alles deed zijn werk pionierswerk zijn. 

Comenius' democratisch opvoedingsprogram had zijn oorsprong in 
de filosofie van de opvoeding en verbetering van de gehele maatschap
pij en was er een bestanddeel van. Als een logische consequentie hier
van openbaarde .zich in het werk van de grote denker ook anderszins 
een ruim, wetenschappelijk, progressief en vredelievend streven. 

HET was een zware slag voor Comenius, dat de nederlaag op de Witte 
Berg zijn program van het opstuwen van het Tsjechische culturele 

leven onderbrak. Maar het actieve patriottisme en zijn liefde voor de 
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vrijheid werden niet geketend door vijandigheid en egoïsme. Integen
deel. De verdraagzaamheid van Comenius was de vrucht van zijn over
tuiging, dat het geluk van zijn eigen volk mede wordt bepaald door het 
geluk van de andere volken en dat dit niet anders denkbaar was dan in 
vrede voor allen en in internationale harmonie. Daar de belangen van 
rsjechië in overeenstemming waren met de vooruitstrevende belangen 
van de Europese politiek, daar ons land het brandpunt was van de 
strijd tegen het feodalisme, hadden de Tsjechische vooruitstrevende 
lagen het grootste belang bij het ontstaan en de versterking van alles 
wat de moderne mensheid ten goede kon komen. Het verbeteren van 
de menselijke aangelegenheden werd de voorwaarde voor het opwaarts 
ontwikkelen van het leven der eigen natie; Comenius' dienst aan het 
eigen volk sloeg om in de dienst aan de mensheid. 

Het streven van Comenius naar universaliteit bracht hem van het 
onderzoek en van de methoden tot het onderzoeken van de inhoud der 
kennis, van de vraag "hoe" men een juist inzicht kan verwerven naar 
de vraag "waarmee" daaraan een inhoud te geven. Derhalve streefde 
hij er naar, zulk een wetenschappelijk systeem, een systeem van grond
begrippen tot stand te brengen, dat voor allen begrijpelijk, overtuigend 
en aanvaardbaar zou zijn. Hij moest daarbij de grootste ideeën van zijn 
tijd, die hij vanuit het gezichtspunt van zijn opvoedingsfilosofie be
oordeelde, tegen elkaar afwegen. Was de opvoeding voor hem de sleutel 
van de wereld, de we,reld was voor hem een wereld van de opvoeding 
en de filosofie een zaak van de praktische organisatie van het leven. 

Het is derhalve niet juist bij het beoordelen van Comenius, de peda
goog Comenius te scheiden van de filosoof Comenius. Het is niet 
mogelijk zijn filosofie oppervlakkig te onderschatten, indien wij be
denken, dat de hervorming van al het menselijke weten, die Comenius 
in de zin had, op zich zelf al een hoogst filosofische onderneming was. 
Dit laat zien, hoe Comenius tegen de wereld, het leven en de mens 
stond. 

Comenius sprak zijn overtuiging uit over de objectieve existentie van 
de dingen. Hij schreef b.v. in zijn "Didactica": "Het zijn de dingen op 
zich zelf, die bestaan, ook al houden noch het verstand noch de taal zich 
er mee bezig. Het verstand en de taal hebben slechts dingen tot onder
werp en zijn daarvan afhankelijk". 

Comenius sprak de overtuiging uit, dat de mogelijkheid van de vol
maaktheid der wereld en de mogelijkheid ze te vervolmaken, bestaan. 
In zijn geschriften bespeuren wij een gerechtvaardigd zelfbewustzijn, 
dat kenmerkend is voor de tijd van de toenmalige grote ontdekkingen 
en uitvindingen. 

Comenius bewondert de macht van het menselijke verstand, hij 
koesterde grote achting voor de mens, het meest harmonische en ver
hevene aller schepselen. Hij geloofde in de goedheid van de menselijke 
natuur. Hij wilde dat de mensen, die werden geboren om mensen te zijn, 
hun leven op aarde goed zouden leven. De vrijheid verbond hij met de 
verantwoordelijkheid en liefde tot het geordende leven. Opdat het 
leven waarlijk gelukkig en vrij zou zijn, moest nog veel werk worden 
verzet. Op de eerste plaats stelde hij de onoverwinnelijke arbeid, die 
hij als een wezenlijke grondslag van het leven beschouwde. 

Het is nuttig in dit verband er op te wijzen, dat deze opvattingen in 
strijd waren met de destijds geldende inzichten over de mens, de erfe
lijk belaste zondaar, over het leven als een tranendal, over de arbeid 
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als een straf, die aan het mensengeslacht was opgelegd. Het wordt daar
door duidelijk, waarom de vrome bisschop Comenius van niet-rechtge
lovigheid en een overmaat van toegevendheid werd beschuldigd, en 
waarom Comenius aan de andere kant- als zeer gelovig mens- zijn 
overtuiging verdedigde, dat praktische daden belangrijker voor de reli
gie zijn dan theologische twisten. 

Het zou niet in overeenstemming zijn met de waarheid, indien iemand 
zich de filosofie van Comenius voorstelt als een ideologisch gebouw, dat 
vanuit het standpunt van de wetenschappelijke wereldbeschouwing 
aanvaardbaar is. Dit was de filosofie van Comenius niet en kon het ook 
niet ZiJ•'n. Moderne en wetenschappelijke ideeën gingen er hand in hand 
met de gissingen van de Middeleeuwen; elementen van materialistische 
opvattingen over de werkelijkheid en trekken van het sensualisme 4) 
voerden de strijd met een aantal idealistische misverstanden en voor
oordelen, welke in die tijd tengevolge van onvoldoende kennis voort
durend werden verkondigd. De filosofie van Comenius is de vrucht van 
zijn tijd en mag niet als een triomf der ideeën beschouwd worden, doch 
in tegendeel vanuit het gezichtspunt van de triomf der ideeën, vanuit 
het gezichtspunt van de wetenschappelijke wereldbeschouwing. Daar
mee ontnemen wij haar niet haar historische verdiensten en overdrijven 
die aan de andere kant ook niet. Op die manier kunnen wij blootleggen 
wat nog levenskrachtig in haar is en niet herhalen, wat reeds ver
ouderd is. 

EEN van de waardevolste kanten van de conceptie van Comenius is 
die, dat filosofie en politiek niet langer een aangelegenheid van een 

uitgelezen gezelschap zijn, maar de aangelegenheid van het grote col
lectief der volkeren worden. Com'=nius kwam dan ook op voor het 
scheppen van een zodanige filosofie, die naar haar inhoud voor het ge
wone volk toegankelijk en vatbaar was. Ter ondersteuning van de ver
breiding van onderwijs en cultuur stelde Comenius voor, dat de ge
leerden en kunstenaars van alle staten elkaar wederzijds zouden infor
meren, ondersteunen en aansporen. Comenius stelde een plan op voor 
een internationale organisatie voor wetenschappelijk onderzoekings
werk, wetenschappelijke verbonden, reizen en publicaties. Comenius 
werd een hervormer van grote allure, grondlegger van het welzijn van 
de moderne mensheid. Zijn grote plannen torenen boven de werken van 
andere utopisten uit, omdat het toekomstbeeld van de nieuwe maat
schappij niet wordt geschilderd als een organisatie op een eenzaam 
eiland of op een geïsoleerde plaats, als werk van een geniale uitver
korene. Comenius geeft nauwkeurige aanwijzingen, hoe het streven 
van alle mensen, een volmaakt leven voor allen en overal te scheppen, 
en een werkelijk menselijk karakter van de gehele maatschappij er 
dienden uit te zien. 

Dit democratiserende streven verbond hij met de verplichting het 
door vredelievende politiek te waarborgen. In de politiek eiste hij als 
een onvoorwaardelijke grondslag een wederzijds begrip en waardering, 
het respecteren van de waarheid, welke boven de egoïstische belangen 
staan. 

Met een alzijdige argumentatie keerde Comenius zich tegen roof-

4). ,s,ensualisme: de filosofische richting, die er van uitgaat, dat de zintuigelijke 
wruarnemingen het ·begin .zijn vam. alle kennis. 
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oorlogen, waarin hij terecht iets dierlijks zag, dat de mens onwaardig is. 
Hij kwam op voor een verstandige overeenstemming, die orde zou schep· 
pen, waar de ene staat de andere niet zou hinderen en nog minder de 
andere staat zijn regering zou opdwingen. In een reeks geschriften van 
Comenius, niet alleen in de "Vredesbode" 5), kunnen wij vele vredes· 
oproepen lezen: 

"Wanneer enkele afzonderlijke mensen door roof rijk geworden zijn 
- vroeg Comenius zich af - hoeveel mensen werden van al hun ver· 
mogen bestolen en tot de bedelstaf gebracht? Wanneer de een of andere 
kant er op pochte, dat ze een aantal vijanden (wat voor vijanden waren 
dat? Broeders en buren!) vernietigd heeft, rekenen wij uit, hoeveel van 
haar eigen mensen ze heeft vèrloren ... Is het voordelig vreemd bloed 
met eigen bloed te vergieten? Is het voordelig een schip in de grond 
te boren, waarop tegelijk met jou je vijand zit, opdat jullie beiden ten 
gronde gaan?" 

Zo sprak en bezwoer hij tot het eind van zijn leven. Hij hield niet op 
te hopen, dat ondanks het vergeefse van zijn pogingen zijn plannen ten 
uitvoer te brengen, men er uiteindelijk gehoor aan zou schenken en dat 
ze hun verdienste zouden hebben voor een wijze en rechtvaardige orga
nisatie van de maatschappij. 

De plannen van Comenius konden niet gebaseerd zijn op de preciese 
kennis van de objectieve wetten van de maatschappelijke ontwikkeling. 
Derhalve konden de krachten niet gevonden worden, die deze plannen 
moesten uitvoeren. Tot vandaag aan toe hebben ze echter niets van hun 
levensvatbaarheid en actualiteit verloren. 

"Denk niet", schreef de filosoof Herder over deze plannen, "dat zulke 
utopische dromen overbodig zijn. De waarheid, die er in verscholen 
ligt, heeft een diepe zin. Zulke vrome wensen zweven niet naar de maan, 
maar blijven op aarde, en wanneer hun tijd komt, rijpen ze tot de daad". 

Men kan zeggen, dat de behoefte van de maatschappij aan een nieuw 
leven, een vreedzaam samenleven en een alomvattende internationale 
samenwerking, waarvan Comenius in zijn geschriften de kiemen juist 
zag en trachtte ze op te lossen, reeds aanwezig is. Het ontbreekt ook niet 
aan de krachten, die de sociale, wetenschappelijke en culturele vooruit· 
gang ten gunste van alle mensen verzekeren. De utopische plannen zijn 
reële taken geworden. De ideeën van Comenius leven en bieden zich tot 
samenwerking aan dit werk aan. 

Uit deze schets blijkt al, welk een aansporingen deze ideeën bevatten. 
De actualiteit, de moderne geest, de hartstochtelijke en vruchtbare ver· 
dediging van de sociale vooruitgang, culturele opbloei en de vreedzame 
verstandhouding tussen de volkeren, vervat in de voorstellen van 
Comenius, dwingen ons tot nadenken en tot het streven ons al het 
waardevolle dat ze bevatten, te nutte te maken. 

In het vindingrijke, onvermoeide streven, het welzijn van het volk te 
dienen, in zijn patriottische activiteit, in zijn pogingen zijn vaderland 
tot het peil van de verst ontwikkelde landen op te heffen, zien wij het 
voorbeeld van Comenius. . 

Het verlangen van Comenius naar kennis, zijn verlangen wetenschap
pelijk nauwkeurige kennis te vergaren, de liefde voor de waarheid -

5). Een boodschap, die Comenius persoonl~ik ovei"handigde aan de afgeva;ardig
den op de vredesbesprekingen te Breda in 1667. Deze bespre•kingen moesten de 
Tweede Engelse oorlog beëindigen. Comenius riep de Hollanders en de Engelsen 
op tot vrede. 
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Comenius sterkt ons met zijn positieve ingesteldheid. Hij was immers 
de meest betrouwbare bondgenoot van de menselijke vooruitgang -, 
dat alles dient ons tot voorbeeld. 
een van de verlichtste en blijmoedigste mensen met zijn diepe en duide
lijke betrekkingen ten opzichte van het leven, de mens, de arbeid. 

Comenius beurt ons door zijn democratisme op, door zijn liefde voor 
de vrede, die hij nimmer op één lijn stelde met het lage defaitisme. 

In verierlei opzicht kunnen wij in de "Leraar der Volkeren", de op
voeder, filosoof en politicus Comenius de waardige voorganger van de 
tegenwoordige vooruitstrevende inspanningen der mensheid zien. 

ZIJN nalatenschap vereist waardige leerlingen en scheppers. Eerst dat 
volk is Comenius' volk, dat zijn ideeën kent, ze verdiept en ten 

uitvoer brengt. Eerst dat land is het vaderland van Comenius, waar het 
volk de macht in eigen handen neemt. 

De volksregering eh het heersende volk van Tsjechoslowakije hebben 
daarom de herdenkingsplechtigheden, gewijd aan Jan Amos Komensky, 
met vreugde geopend. In tien. jaren volksdemocratie werd in Tsjecho
siowakije veel meer gedaan voor de idealen van Comenius dan door 
de vroegere maatschappijvormen in honderden jaren. 

Daarom hebben de feestelijkheden een actief karakter. In Praag werd 
begonnen met de bouw van een Komensky-museum: Er werd een ten
taonsteling geopend over de persoonlijkheid en het werk van Komen
sky. In een fraaie, met veel zorg vervaardigde uitgave zijn de pedago
gische geschriften "Opera didactica omnia" uitgegeven. Het eerste deel 
van een kostbare uitgave der verzamelde werken van Comenius is ver
schenen. De geleerden en kunstenaars hebben een reeks boeken en ge
schriften over Comenius voor de druk gereed gemaakt; in de gehele 
republiek worden bijeenkomsten met lezers georganiseerd. De facul
teiten van de hogescholen, professoren en academici bereiden zich voor 
op het internationale Comenius-congres, dat begin september in Praag 
plaats heeft en waar vooraanstaande geleerden uit geheel Europa en 
ook uit enige landen buiten Europa bijeen zullen komen. Er zijn nieuwe 
portretten en plaquettes aan Comenius gewijd. In enige plaatsen, waar 
Comenius leefde en werkte, worden gedenktekens onthuld, die door de 
beste Tsjechoslowaakse beeldhouwers zijn vervaardigd. In de onder
handelingen tussen de Nederlandse regeringsvertegenwoordigers en de 
Tsjechoslowaakse vertegenwoordigers werd overeengekomen, dat ook 
in Amsterdam en Naarden, waar Comeninus leefde en werkte en waar 
hij begraven ligt, gedenktekens ter nagedachtenis van J. A. Comenius 
zullen worden onthuld, vervaardigd door de Tsjechoslowaakse staats
prijsdragers V. Makovsky en J. Lauda. 

Ook vooruitstrevende organisaties van wereldbetekenis nemen aan 
de derde Comenius-herdenking deel. De Wereldvredesraad heeft 
Comenius de eerste plaats ingeruimd onder die personen, wier nage
dachtenis door de vredelievende mensheid dit jaar wordt geëerd. Ook 
de Unesco- het orgaan van de Verenigde Naties voor onderwijs, weten
schappen en cultuur - herdenkt Comenius met een boek en voor
drachten in de bij de Unesco aangesloten landen. 

De jubileumherdenking krijgt daarmee een waardevolle inhoud. 
Wij kunnen wel zeggen, dat een van de grootste zonen van de mens

heid, Jan Amos Komensky (Comenius) verdiende roem ontvangt. 
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V reedzaine coëxistentie 
van twee wereldsystemen 

Het kapitalisme als economisch stelsel berust op uitbuiting en winst, 
met de daarmee samenhangende klassestrijd. Het wordt gedreven 

naar voortdurende uitbreiding en kapitaalconcentratie door innerlijke 
wetmatigheden en door onderlinge concurrentie van kapitalisten en 
van hun groeperingen in trusts en monopolies. 

Een strijd van allen tegen allen, waarbij zich historisch nationale 
staten vormen en c<;msolideren, die de belangen van de machtigste 
groepen van kapitalisten bevorderen en verdedigen. 

Door de wet van de ongelijkmatige ontwikkeling onder het kapitalis
me wordt daarbij het onderlinge evenwicht tussen de kapitalistische 
staten voortdurend gewijzigd en verstoord, waaruit conflicten en oor
logen tussen de kapitalistische staten onderling voortvloeien, nog afge
zien van oorlogen in onontwikkelde landen, waarvan de overheersing 
mede afhankelijk is van de onderlinge krachtsverhouding van de kapi
talistische landen. 

Het is zonder meer duidelijk, dat uit de wezenstrekken van het kapi
talisme oorlogen voortvloeien. De ontwikkeling naar concentratie en 
monopolistische concerns heft de tegenstellingen niet op, maar repro
duceert die op grotere schaal, zodat de oorlogen in de periode van het 
imperialisme steeds grotere omvang aannemen. 

De eerste wereldoorlog is een typisch voorbeeld van een oorlog voor 
de herverdeling van de wereld. 

Met de noodzaak van dergelijke oorlogen ontwikkelt zich ook een 
oorlogs-ideologie, waarvan het Duitse militarisme en de geestesge
steldheid van het fascisme in diverse landen kentekenen zijn. 

Er vormen zich echter in en door het kapitalisme ook tegenkrachten, 
die groter kunnen worden dan de oor1ogstendenzen van het kapitalis· 
me en die tenslotte het kapitalisme als wereldstelsel zullen overwin· 
nen en het door een socialistisch stelsel zullen vervangen. 

Het socialisme mist n.l. de hierboven kort geschetste tegenstellingen 
van uitbuiting, concurrentie en klassestrijd en is daardoor in wezen 
vredelievend en anti-kolonialistisch. Een maximale voorziening in de 
behoefte van allen die deelnemen aan productie en cultuur vereist 
planmatige organisatie van alle hulpbronnen en alle arbeidskrachten 
en een vruchtbare samenwerking in internationaal verband. 

Grondslag van een dergelijke samenleving is gemeenschappelijke ar
beid, met afschaffing van het privaat bezit \'an de productiemiddelen 
als bron van kapitaalwinst. 

De vervanging van de winst als drijvende kracht door de arbeid is 
allereerst in het belang van de arbeidersklasse en deze is ook historisch 
geroepen bij deze overgang de leidende rol te spelen, als is de verande
ring ook voortdurend meer in het belang van steeds grotere groepen 
der bevolking. 

Het historische proces daartoe ontwikkelt zich in de schoot van het 
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kapitalisme door de klassestrijd, maar ook dit proces verloopt in de 
verschillende landen zeer ongelijkmatig, in verband met tal van histo
rische omstandigheden, die op de krachtsverhouding tussen arbeiders 
en kapitalisten invloed hebben. 

De arbeidersbeweging is echter steeds een vredelievende factor ten 
opzichte van oorlogen, lang vóór zij de macht heeft deze te verhinde
ren. De machtsovergang van de ene klasse op de andere is een revolu
tionair proces, dat niet noodzakelijkerwijze met geweld en bloedver
gieten gepaard behoeft te gaan. 

Een voorbeeld daarvan is de Oktober-reV'olutie van 1917, die pas het 
karakter van een bloedige strijd en oorlog kreeg, door de steun die 
dertien buitenlandse kapitalistische landen aan binnenlandse reactio
nairen verleenden. 

Kenmerkend is verder, dat het eerste decreet van de revolutionaire 
regering in de Sowjet-Republiek een oproep was tot vrede, zonder 
annexaties en schadevergoedingen en dat sindsdien de pogingen tot 
behoud van de vrede ook met kapitalistische staten onafgebroken een 
punt van de buitenlandse politiek der Sowjet-Unie hebben uitgemaakt. 

Verdragen van vriendschap en niet-inmenging werden steeds aange
boden eli herhaaldelijk afgesloten. 

Daarbij luidt de overwinning van het socialisme in een land als de 
Sowjet-Unie met zijn onuitputtelijke hulpbronnen en het feit, dat het 
zich tegenover de macht van de kapitalistische omsingeling wist te 
handhaven, een nieuwe periode in de wereldgeschiedenis in. 

* 
Thans doet zich voor het eerst de vraag voor van het vreedzaam, 
1 naast elkaar bestaan van de twee maatschappelijke stelsels: kapi

talisme en socialisme, belichaamd in de vorm van naast en met elkaar 
verkerende staten. 

De ervaring heeft al geleerd, dat het naast elkaar bestaan van staten 
met verschillende maatschappelijke stelsels, zonder dat het tot oorlog 
of onmiddellijke oorlogsdreiging komt, een feit is waaruit we concrete 
lessen kunnen trekken. Twee factoren zijn daarbij van beslissende be
tekenis:de onverwoestbare vredeswil van de eerste socialistische staat, 
die berust op het wezen van het socialisme en op de belangen van een 
snelle opbouw en de onderlinge tegenstellingen der kapitalistische 
landen, die een eensgezind gewapend optreden tegen het land van 
het socialisme hebben verhinderd. 

Ten slotte is het wel tot een oorlog tegen de Sowjet-Unie gekomen, 
maar met verdeelde troeven. Wie zich de moeite neemt de voorgeschie
denis van de tweede wereldoorlog te bestuderen, zal verbaasd staan 
over de taaiheid, waarmee de Sowjet-Unie haar pogingen om deze oor
log te voorimmen heeft gevoerd. De München-politiek bewees dat wel 
de wens bij alle geledingen van de imperialistische wereld bestond 
tot vernietiging van de Sowjet-staat, maar dat kapitalistische tegen
stellingen daarbij tevens een beslissende rol speelden. 

De wens een grote concurrerende kapitalistische macht te verzwak
ken door haar zich te laten uitputten tegen het socialistische deel van 
de wereld was eveneens v~an grote betekenis. Toen tegen het einde van 
de tweede wereldoorlog Churchill en anderen nog een poging wilden 
wagen tot eenheid met de overblijfselen van het fascistische leger te-
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gen de Sowjet-Unie was het reeds te laat. Daarin had de publieke opi
nie in een groot deel van de wereld een aanzienlijke aandeel. 

De tweede wereldoorlog bracht wederom een belangrijke wijziging 
in de onderlinge wereldverhoudingen. Engeland als voornaamste im
perialistische macht werd vervangen door de Ver. Staten van Amerika 
en de invloed van de socialistische staten breidde zich sterk uit, vooral 
toen ook de Volksrepubliek China zich daarbij aansloot en de voorma
lige koloniale landen in beweging kwamen. Er ontstond een hecht we
reldstelsel van het socialisme, waarvan zich de economische en poli
tieke kracht steeds versterkt. 

En daarmee neemt ook het vraagstuk. van de "coëxistentie" nieuwe 
vormen aan. Het socialistische deel van de wereld heeft meer dan ooit 
belang bij vrede. De socialistische staten beschikken over alle mate
riële en menselijke grondslagen voor een snelle opbouw en hoewel 
handelsbetrekkingen met kapitalistische landen die opbouw kunnen 
versnellen, vormt een uiteenvallen in twee wereldmarkten voor hen 
geen bedreiging. De poging van de Ver.' Staten tot een boycot door han
delsbelemmeringen is dan ook reeds mislukt en keert zich tegen de 
aanstichters van dit plan. Nog onlangs hebben de Ver. Staten besloten, 
vooral onder druk van Engeland, de belemmeringen te "verzachten". 
Daarbij ging Engeland reeds verder dan de Ver. Staten wilden toe
staan en andere landen volgden dit voorbeeld. 

Inmiddels hebben zich de economische betrekkingen tussen de socia· 
listische landen onderling en met de naar nationale onafhankelijkheid 
strevende achtergebleven gebieden, versterkt, ten nadele van de grote 
imperialistische staten en monopolies. Deze kunnen alleen ten koste 
van enorme financiële lasten voor "hulp" en omkoperij betrekkingen 
aanknopen en moeten daarbij steunen op feodale en corrupte elemen
ten, waarvan reeds vaststaat, dat zij in de nieuwe ontwikkeling geen 
positieve rol kunnen spelen. De militaire "hulp" die op deze wijze 
wordt verstrekt, keert zich uiteindelijk tegen de geldschieters, zoals 
duidelijk is gebleken bij de wapenleveranties aan de reactionaire 
krachten in China, rondom Tsjang Kai-sjek, die goeddeels in handen 
vielen van de vrijheidsstrijders. 

Onder deze omstandigheden en bij de bestaande krachtsverhoudin· 
gen in de wereld betekent het ontketenen van een wereldoorlog met 
atoomwapens zelfvernietiging. 

Alleen wie voelt, dat hij tot ondergang is gedoemd, kan zoiets over
wegen, gevoelens die Hitier en Goebbels niet onbekend zijn geweest 
toen zij besloten na hun mislukte machtsstrijd de deur met zo'n klap 
dicht te slaan, dat de mensheid het tot het einde van haar geschiedenis 
zal blijven horen. 

Maar Dulles droomt er nog van, I a n g s de afgrond van een wereld
oorlog te manoeuvreren, zonder er in te verzinken. Eensdeels specu
leert hij daarbij op het diepgewortelde vredesstreven van de socialis· 
tische landen, anderdeels op de "koude oorlog", waarvan hij hoopt 
daarmee de socialistische landen te verzwakken en een nieuwe krachts
verhouding ten voordele van de imperialisten te kunnen scheppen. Het 
blijft daarbij niet bij pogingen tot ondermijning, sabotage en spionnage 
in socialistische en voor hun onafhankelijkheid strijdende landen. Tot 
de "koude oorlog" behoort ook het scheppen van militaire bases en mi
litaire pacten in alle delen van de wereld en het overschakelen van 
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het legerapparaat op de uitrusting met atoomwapens om de vijand "af 
te schrikken". 

Maar de ontwikkeling met atoomwapens vereist proeven, die door 
hun onmiddellijke schadelijke werkingen nieuwe weerstanden in het 
leven roepen en de militaire bases en pacten moeten ook op hun doel
matigheid worden onderzocht door agressieve "locale" oorlogen, die 
op toenemende samenwerking tot afweer stuiten, waarvan Hongarije 
en Egypte recente voorbeelden zijn. Het p!\oletarische internationalis
me stelt aan deze pogingen grenzen, nu landen als de U.S.S.R. en het 
Rode China daarover ondubbelzinnige vevklaringen hebben afgelegd. 
Het ingrijpen van vrijwilligers in Korea is nog niet vergeten. 

Naast elkaar bestaan op een dergelijke voet van "koude oorlog" kan 
men echter geen "vreedzame coëxistentie" noemen. Het gevaar voor 
omslaan van deze koude oorlog in een wereldoorlog is steeds aanwezig 
en de spanningen verhinderen bovendien een normale ontwikkeling 
van de productiekrachten. 

* 

Vreedzaam naast elkaar bestaan betekent een zekere mate van sa
menwerking die door een, van beide zijden erkend, volkerenrecht 

wordt bevestigd. Dit volkerenrecht moet berusten op reële krachten 
en wetmatigheden en moet voor betde partijen aanvaardbaar en voor
delig zijn. De daarbij algemeen te erkennen normen, al of niet in in
ternationale overeenkomsten als b.v. de UNO vastgelegd, worden in 
de buitenlandse politiek weliswaar gebruikt om de publieke opinie ten 
voordele van één van de partijen in te schakelen, maar mede daardoor 
hebben zij de strekking het gebruik van wapengeweld te beperken. 

In de publieke opinie en ook in bepaalde overeenkomsten als het 
Handvest van de Verenigde Naties e.a. worden normen voor internatio
nale betrekkingen aanvaard: het verbod van agressie, het zelfbestem
mingsrecht van de naties, het recht op zelfverdediging tegen ge,wapen
de aanvallen, e.d. 

Deze normen zijn onlangs verrijkt door de vijf principes van Ban
dung, aangenomen op de conferentie van landen van Azië en Afrika. 
Zij werden door Tsjou En-Lai van China en Jawaharlal Nehru van 
India kort als volgt geformuleerd: 
1. Respecteren van de territoriale integriteit en souvereiniteit; 
2. Non-agressie; 
3. Geen inmenging in de binnenlandse aangelegenheden; 
4. Gelijkberechting en wederzijds voordeel; 
5. Vreedzame coëxistentie. 

Ook andere landen hebben zich daarbij aangesloten, zodat meer dan 
dertig landen met een bevolking van anderhalf miljard zielen, d.w.z. 
meer dan de helft van de mensheid, deze beginselen hebben aanvaard. 

Een juiste toepassing van deze pricipes zou inderdaad een grote stap 
betekenen naar het vreedzaam naast elkaar bestaan van grote en kleine 
naties, onafhankelijk van het economische en maatschappelijke sy
steem. Er bestaat reeds een ontwerp voor e,en codex van de commissie 
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voor het volkerenrecht van de UNO, dat als grondslag voor een dis
cussie en een overeenkomst zou kunnen dienen. 

Daarbij gaat men terecht uit van het naast elkaar bestaan van sou
vereine staten met inachtname van zowel gelijkgerichte als tegenstrij
dige belangen. De tegenstrijdige belangen zullen dan met andere mid
delen dan met wapengeweld moeten worden opgelost. Deze zullen 
voornamelijk betrekking hebben op de economische concurrentie, die 
zal blijven bestaan, zolang een gedeelte der landen haar economische 
systeem op het beginsel van winst blijft baseren. In die periode is een 
wereldstaat een utopie en bovendien reactionair, voor zover dit "ide· 
aal" wordt nagestreefd door overheersing van één of enkele imperia
listische staten over de wereld. 

Economische concurrentie, of moeten we zeggen, wedijver tussen 
beide .stelsels ligt in de aard van deze verhouding, maar de methodes 
die we samenvatten onder het begrip "koude oorlog" moeten van beide 
zijden door de ervaring als ondoelmatig worden erkend en door de 
openbare mening worden verworpen en verhinderd. 

In deze richting is reeds een en ander bereikt door de toenemende 
drang naar verbod van atoomproeven en van het gebruik van atoom
bommen en raketten. Ook het toenemende streven naar neutraliteit 
en neutrale zones is een verheugend teken, al antwoorden de voor
standers van een "politiek van kracht" en van winsten voor het bewa
peningskapitaal op dit vredesstreven met een zenuwachtige overspan
ning en haast, die nu juist niet van kracht getuigt. 

Ook die overspanning zal weer tot grotere weerstanden leiden, wan
neer de vredeskrachten hun waakzaamheid en hun actie niet laten 
verslappen. De strijd tegen de koude oorlog, zowel in de vorm van 
agressie en locale conflicten, als in die van inmenging in binnenlandse 
aangelegenheden en beïnvloeding van de publieke opinie door leugen
campagnes en omkoperij, vormt een belangrijke taak voor de vredes
beweging, gericht op vreedzame coëxistentie. 

De strijd voor vreedzame coëxistentie is in wezen een strijd tegen 
de agressieve wereldmonopolies en hun satellieten en dienstknechten, 
maar dit betekent niet, dat deze e e r s t moeten worden vernietigd, al
vorens een vreedzaam naast elkaar bestaan mogelijk zou worden. In
tegendeel, indien de krachten in de wereld en de publieke opinie van 
de overg:vote massa sterk genoeg zijn om zulk een naast en met el· 
kaar bestaan af te dwingen, zal dit de basis vormen voor ingrijpende 
veranderingen, die de macht van de monopolies zoals wij die kennen, 
zullen breken en een overgang naar het socialisme over de gehele we
reld mogelijk zullen maken. Het vreedzaam naast elkaar bestaan is 
niet een toestand van passiviteit, maar een nieuw proces van ontwik
keling ili de strijd voor economische en culturele opgang, waarbij de 
arbeid en de arbeidersklasse een beslissende rol vervullen. 

Welk stelsel en in welke vorm het nieuwe over het oude zal zege
vieren, hangt af van de vraag, welk stelsel de economische en culturele 
·krachten het beste en snelste 21al kunnen ontwikkelen en op die grond
slag de voor de productie noodzakelijke arbeidskrachten zal weten te 
organiseren. 

Het naast en met elkaar werken van twee wereldstelsels zal dit pro
ces bevorderen en tot oplossing brengen. 

S. J. RUTGERS. 
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OVERDEINHOUD VAN 
DE WAARHEID 

DE Waatheid, het orgaan van de communistische partij, komt dagelijks 
op voor de levensbelangen van de werkers, voert een volhardende 

strijd voor het verbod van atoomwapens en rekent het zich als een be
langrijke taak de nationale zelfstandigheid van ons land te verdedigen 
tegen de Amerikaanse en Westduitse gevaren. 

Onder leiding van de partij ontwikkelde De Waarheid een tot alle 
lagen van de bevolking doordringende actie tegen de benoeming van 
Speidel tot opperbevelhebber van de NAVO-strijdkrachten in West
Europa. Zelfs zo sterk, dat de rijkelijk met dollars gesmeerde propagan
da-machine van radio, film en reactionaire pers, die Speidel als een 
filosofische vredesengel voorstelde, niet in staat was het volksverzet de 
kop in te drukken en de nazi-generaal slechts met de jas over het hoofd, 
op kousenvoeten en ontdaan van zijn uniform het land durfde te be
treden. En de regering, wilde zij zich niet geheel voor het volk blameren, 
moest ervan afzien de sluipmoordenaar en jodenvervolger officieel te 
ontvangen. 

De bijdrage, die De Waarheid gaf aan de zich ontwikkelende be
weging tegen de A-bomproeven, bracht honderdduizenden mensen tot 
nadenken en schoot diep wortel in de rijen van de PvdA en andere 
partijen en groeperingen. Het deed het partijbestuur van de PvdA be
sluiten zich eveneens uit te spreken tegen de proeven. 

De door onze krant gevoerde agitatie voor hogere lonen wordt door 
de arbeiders met instemming begroet en stimuleert de acties in de be
drijven. 

Geen wonder, dat De Waarheid zich de woede en haat op de hals heeft 
gehaald van alles, wat reactionair is. Romroe heeft meer dan eens aan
gekondigd, dat zij verboden moest worden. Toen dat niet gelukte werd 
in de novemberdagen gepoogd Felix Meritis in brand te steken. Het 
werd een fiasco. De Waarheid bleef verschijnen. 

De Waarheid is een blad, dat zich onderscheidt van alle andere kran
ten. Zij zijn het instrument van de ongebreidelde regeringspropaganda 
ten behoeve van oorlogsinspanning en hoge winsten. Zij worden door 
de kapitalisten gefinancierd, hetzij door dik betaalde advertenties, hetzij 
in andere vorm. Direct of indirect worden ze geleid door of hebben ze 
verbinding met de trusts en het bankkapitaaL Dank zij deze steun 
kunnen ze het hoofd boven water houden; met hun lezers bestaat slechts 
een zakelijke band, bestaande uit vijf of zes dubbeltjes abonnements
geld per week. Zouden ze hiervan afhankelijk zijn, ze zouden spoedig 
het loodje moeten leggen. 

Onze krant daarentegen steunt op zijn lezers en op al degenen, die 
hun kracht en energie geven om nieuwe abonnees te winnen, die be
dankjes bezoeken, colporteren, propaganda maken voor De Waarheid 
en soms kilometers fietsen om kranten te bezorgen. 
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ER is dus alle reden om trots op De Waarheid te zijn. Maar kunnen we 
geheel tevreden zijn? Neen, dat kunnen we niet. We moeten er 

onophoudelijk aan werken de inhoud te verbeteren en deze voorname
Iijk richten op de arbeidersklasse en de andere progressieve en vooruit
strevende krachten. Zij zijn vooral te vinden in de grote steden als 
Amsterdam, Rotterdam en in de overige industrie- en arbeiderscentra 
van ons land. 

Reeds honderd jaar geleden schreven Marx en Engels in het Commu
nistisch Manifest, dat de arbeidersklasse de meest revolutionaire 
klasse is, die dagelijks geconfronteerd wordt met de uitbuiting door de 
ondernemers en hun regering. De arbeidersklasse heeft de eigenschap 
zich gemakkelijk politiek te ontwikkelen. Zij is in staat door haar strijd 
andere lagen van de bevolking met zich mee te trekken in de grote 
veldtocht tegen haar onderdrukkers. Van de eenheid van actie der 
werkers zal het afhangen of het bondgenootschap met de andere pro
gressieve en vredelievende krachten tot stand komt. De Waarheid heeft 
tot taak de eenheid van actie te ontwikkelen en de gemeenschappelijke 
krachten te mobiliseren, die in staat zijn de reactie een beslissende 
nederlaag toe te brengen. Daarom kan alleen onze krant de eenvoudige 
mensen perspectief bieden en als wapen van de communistische partij 
de wereld helpen veranderen. Deze bijdrage zou ze niet of zeer onvol
doende leveren, indien ze niet in de eerste plaats de inhoud en werf
activiteit op de arbeidersklasse afstemde. 

De communistische krant moet, zoals Lenin ons heeft geleerd, een 
onderdeel zijn van de geweldige blaasbalg, die elke vonk van de klassen
strijd en van de volksverontwaardiging tot een algemene brand aan
wakkert. 

Zij moet de bevolking injecties geven tegen het gif van de burgerlijke 
pers, die zijn politiek van atoomoorlog en verlaging van het levenspeil 
overgiet met het sausje van de zg. lichte kost: de ingrediënten bestaan 
bij voorkeur uit tot op de laatste vezel uitgeplozen verhalen (met bij
passende foto's) over het huwelijks- en nachtleven van Hollywood
sterren en pin-upgirls, over de zwelgpartijen van graven- en prinsen
dochters, over de kleinste bijzonderheden van moorden en diefstallen. 
Deze verwording en verval, een uiting van de ontbinding van het kapi
talistische stelsel zelf, dienen zij op om de aandacht van de grote sociale 
en politieke vraagstukken af te leiden. Bij een arbeidersstaking, waar
over in het geheel niet of in de kleinste letter wordt geschreven, kan 
soms een groot opgemaakt bericht over de redding van een kraai door 
een politie-agent wonderen verrichten. Een vijfkoloms-kop en drie 
kolommen kostbaar zetsel over een donderbui moeten de aandacht van 
de lezer afleiden, indien de Sowjet-Unie belangrijke voorstellen heeft 
gedaan tot het verbod van de atoombom. 

zo ontstaan kolommen vol afleidingslecteuur met geen ander doel dan 
de lezers te benevelen en hen van de strijd af te houden. 

De Waarheid heeft er geen enkel belang bij, daar ooit aan mee te 
doen. De Waarheid overwint standvastig de overblijfselen van de 
"algemene nieuwskrant met een communistische inslag", zoals die de 
eers,te jaren na de oorlog door opportunistische afwijkingen in de toen
malige redactieleiding van de krant ontstond. De Waarheid was toen 
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een blad, dat de verschillende lagen van de bevolking op evenredige 
wijze en als het ware op rekenkundige wijze trachtte te benaderen: 
Voor een ieder! Van alles wat! 

Dit was echter buigen voor de burgerlijke pers. 
In de Waarheid moeten - om met de resolutie van het partijbe

stuur*) te spreken- drie elementen overwegen: 
De strijd voor de vrede en nationale zelfstandigheid en de strijd 

tegen de reactie ( Romme); . 
de dagelijkse belangen van de arbeiders in de bedrijven en vakver

enigingen) waarbij de krant leiding moet geven; 
een uitvoerige en op het marxisme-leninisme steunende bericht

geving over de socialistische landen. 
Bij alles wat zij reeds doet, moet de Waarheid in de strijd tegen de 

atoomoorlog nog consequenter de oorlogskrachten aanklagen. Er zijn 
grote mogelijkheden de vrede te bewaren en alle initiatieven tot ont
wikkeling te brengen, welke de beweging tegen de atoombom en voor 
het stopzetten van de proeven sterker maken. 

Door het nog zorgvuldiger kiezen van de juiste onderwerpen en re
portages en door het onderzoeken en beschrijven van de mogelijkheden 
in bedrijven en buurten zal zij een nog actievere rol vervullen bij het 
slagen van de vredesactie. . 

Belangrijk is de strijd voor nationale zelfstandigheid. De regering 
wordt niet moe bij haar uitverkoop van onze nationaJe belangen aan de 
supra-nationale organen, zoals Euratom en Euromarkt, die onder leiding 
staan van Amerika en West-Duitsland. 

De rol, die de Romme-krachten in deze uitverkoop spelen; 
de verbinding, die zij hebben met het buitenlandse kapitaal in de 

voorbereiding van de oorlog; 
hun onderdrukkingspolitiek ten opzichte van de progressieve ar

beiders beweging; 
hun kapitaa1s- en oorlogsbelangen in Indonesië; 
het ondergeschikt maken van ons leger aan Amerika en West-Duits

land, met daaraan verbonden de pruisische drilmethoden; 
het ten achter stellen van de rode hoofdstad in de reactionaire rege

ringsplannen; 
de persoonlijke verrijking van en de onderlinge betrekkingen tussen 

de vooraanstaande regeerders in stad en land - het zijn even zovele 
onderwerpen van politieke onthulling en voorlichting. 

De keuze van artikelen over het torpederen van de IJ-tunnel en daar
mee over het doel van de reactie het rode Amsterdam te koeieneren, is 
een goed voorbeeld hiervan. 

Deze voorlichting maakt de werkers politiek bewust en leert hun hoe 
de verhouding is van de arbeidersklasse tot de regering en andere 
tegenstanders. 

Zo ook is het gesteld met andere politieke problemen, waarover De 
Waarheid veel schrijft. Nog onlangs werd uitvoerig ingegaan op de 
werkelijke motieven van het zogenaamde volkskapitalisme (bezits
vorming). Hierdoor werden de arbeiders van een reeks argumenten 
voorzien tegen de valse voorlichting van de KVP. 

*) Gepu1bliceerd in ihet augustusnummer van P en C 

401 



DE sociale strijd verlangt in de Waarheid een ruime plaats. Terwijl 
de andere kranten zich inspannen de belangen van de werkers zo 

veel mogelijk afbreuk te doen, rekent de Waarbeid het zich als plicht 
hen te helpen. Zij licht de lezers voor over hun dagelijkse problemen, 
die steeds ingewikkelder worden. Onze krant wil de mensen bijstand 
verlenen bij het oplossen van deze vraagstukken en ze wegwijs maken 
in de doelhof van de sociale wetgeving. 

In de strijd voor hoger loon en voor andere belangen gaat De Waar
heid vooraan. 

Zij is de enige krant, die juiste voorlichting gaf over de huurproble
men. De lezers van de burgerlijke kranten wisten niet wat er aan de 
hand was toen de huren in de nieuwbouw omhoog gingen. Hun kranten 
hadden het zwijgen er toe gedaan. Over de mogelijkheid vrijstelling te 
krijgen van huurverhoging voor krotten en verwaarloosde woningen,, 
was het alweer De Waarheid die de arbeiders inlichtte. Willekeur en 
onrechtvaardigheden, loondruk en systemen yan harder werken, vinden 
in onze krant de felste bestrijding. 

Goede voorbeelden in De Waarbeid zijn de reportages en artikeien 
over de winstzucht van de grote ondernemers, zoals die verschenen zijn 
over "Het Kapersnest", over Bruynzeel, Philips en over de poliepen in 
de bouwwereld. Of de reportages over de toestanden bij de PTT en een 
aantal andere bedrijven, zoals de Hoogovens. Deze voorlichting bracht 
De Waarbeid dichter bij de lezers en gaf vele gunstige reacties van de 
arbeiders. Zij liet de strijdlust van de krant zien en maakte de lezers 
meer dan ooit duidelijk, welke positie zij in ons land inneemt. De arbei
ders zijn op De Waarheid geabonneerd, omdat zij er hun eigen leven in 
terugvinden. 

Toch komt in·haar kolommen nog niet genoeg tot uiting van wat er 
gebeurt en leeft in de bedrijven. 

Door de verbinding met de arbeiders en de organisatie van het 
nieuws uit de bedrijven en van het land te versterken, zal het aantal 
bedrijfsberichten toenemen, wat een grote zuigkracht zal uitoefenen op 
hen, die bereid en in staat zijn te schrijven. Redactie en correspondenten 
moeten daarbij voortdurend waken tegen een al te nuchtere bericht.. 
geving als het nodig is de sociale achtergrond ervan te belichten. 

Bij het vernemen van een bedrijfsongeval bijvoorbeeld moet steeds 
worden gezocht naar de oorzaak. Vaak zijn deze ongevallen even zovele 
aanklachten tegen de uitbuitingsmetboden van de ondernemers en in
spireren zij, indien het nieuws op de juiste wijze wordt gebracht, de 
arbeiders tot strijd. 

Voor de reactionaire kranten mag het een doodgewone zaak zijn als 
een arbeider in zijn werk wordt getroffen door letsel, voor de commu
nisten is het een ernstige aangelegenheid. Achter het ongeval gaat vaak 
een wereld schuil van tot in de perfectie opgevoerde arbeidstempo's 
van opgejaagde mensen. 

De Waarheid wil het contact met de arbeiders steeds versterken en 
van henzelf horen, hoe de toestand in de bedrijven is, niet alleen met 
betrekking tot de sociale omstandigheden, maar ook ten opzichte van 
de samenwerking der arbeiders, in het bijzonder van communisten en 
socialisten. 

Daardoor zal ze in staat zijn hulp te bieden bij het organiseren van 
strijd en v o o r d i e n elke vonk tot een vuur aanblazen. Niet terwille 
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van het vuur, maar terwille van de arbeidersbelangen, die niet behar
tigd kunnen worden zonder strijdvuur. De ondernemers zijn alleen be
reid aan de wensen van de werkers tegemoet te komen als dezen ge
meenschappelijk optreden, waarbij de strijdvormen zeer verschillend 
kunnen zijn. Het is een absolute vereiste, dat onze krant zich met het 
voorbereiden van de acties bezighoudt. Anders wordt het een volgen 
van de strijd waaruit hoogstens lessen kunnen worden getrokken. Op 
zichzelf zijn nabeschouwingen over bepaalde acties natuurlijk juist, 
maar hun waarde wordt vertienvoudigd als stukken strijd kunnen wor
den beschreven, die goed zijn voorbereid en geleid en daardoor met 
succes eindigen. 

JN ons land, waar het reformisme en - in sommige plaatsen - het 
syndicalisme sterke wortels hebben, komen veelvuldig neutraliteits

opvattingen in de arbeidersbeweging voor. Volgens deze opvattingen 
zou de communistische krant zich niet bezig mogen houden met de 
sociale strijd vanwege de "politiek", die er dan ingebracht zou worden. 

Deze meningen zijn bewust of onbewust ontleend aan de vijandelijke 
koker van de reactie, die zelf geen enkele aanslag doet op het levenspeil 
zónder een politiek motief. De geraffineerde tariefstelsels, de "beste
dingsbeperking", de systemen van werkclassificatie en gemeenteklasse
indeling, de discriminatie van vrouwen- en jeugdlonen- het zijn alle 
elementen van een politiek, die gericht is op hogere winsten en be
wapeningsuitgaven en op het onder de duim houden van de arbeiders
klasse. Het is een politiek van de vijanden van de arbeiders, officieel 
en officieus tot in de kleinste onderdelen uitgekiend in alle mogelijke 
bureaux en commissies van regering, ondernemers en Uniebonden
leiders. Deze hebben nooit last van "neutraliteit". Zij doen in Het Vrije 
Volk, Het Parool, de Volkskrant en andere bladen wél aan politiek en 
gebruiken radio-omroep en film voor het afschieten van hun giftige 
pijlen tegen elke vorm van strijd. 

De Waarheid doet aan arbeiderspolitiek Zij bemoeit zich met stakin
gen, zij adviseert de arbeiders, zij propageert de zo noodzakelijke een
heid van de vakbeweging met als eerste stap de eenheid tussen NVV en 
EVC. De Waarheid zal hierover nog méér moeten schrijven, waarbij 
vooral de stem van de NVV -er moet doorklinken in onze krant. Vele 
NVV -ers zijn het niet eens met de door hun leiding gevoerde politiek 
van aanpassing, bewapening en aanvaarding van het Romme-man
dement. 

De Waarheid bestrijdt deze politiek, niet alleen omdat zij een groot 
gevaar is voor land en volk, maar ook omdat zij ernstige schade toe
brengt aan het NVV, dat is opgericht met het doel de belangen van de 
arbeiders te behartigen. Onze krant is daarmee geen bestrijder, maar 
een b o n d g e n o o t van het NVV. Zij heeft geen ander motief dan het 
optreden voor de arbeiders en het gezond maken van het NVV. 

-yEEL aandacht moet De Waarheid besteden aan Q.e verschillende 
aspecten van het partijleven. Onze partij immers vervult een be

slissende rol in het gehele maatschappelijke leven. Zonder communisti
sche partij zouden we niets beginnen en zijn er geen duurzame over
winningen te behalen. Daarom is er voortdurend strijd nodig voor de 
juiste organisatie- en strijdvormen van de partij, voor de zuiverheid 
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van haar ideologie en voor haar eenheid. Onze vijanden vrezen deze. 
Ze proberen telkens weer de partij en haar leiding zwart te maken, 
haar eenheid, haar hoge moraal en eerlijke politiek te ondergraven, 
met geen ander doel dan de weg te effenen voor een verscherpte oor
logskaers en uitbuiting. De Waarheid slaat deze aanvallen met beslist
heid af. 

Onze krant moet de mensen op de hoogte houden van het werk van 
de CPN en hen vertrouwd maken met de wijze, waarop zij ons volk 
dient. De artikelen over de taken van de partij in de strijd tegen de 
huurverhoging waren hiervan voorbeelden. 

De kameraden, die in de partij-afdelingen werken of op andere posten 
in de partij actief zijn, moeten in De Waarheid vertellen over hun erva
ringen en deze met elkaar uitwisselen. De band tussen krant en partij
afdeling wordt er door versterkt en het zal de werkkracht aan de basis 
van de partij ten goede komen. 

De CPN-afdelingen kunnen tevens De Waarheid voorzien van belang
rijke inlichtingen, waardoor onze krant beter op de hoogte komt van de 
vraagstukken en zij belangwekkender wordt voor de lezers. 

De ideologische voorlichting, zoals artikelen over "De levende waar· 
heid van het leninisme" of de critische analyse van een redevoering 
van kam. Gomulka, verrijkt de lezer met theoretische kennis, op schep
pende wijze toegepast op de huidige verhoudingen. Zij levert een 
bijdrage aan de versterking van het marxisme-leninisme en daarmee 
aan de strijd voor de vrede en tegen de reactie. Zij getuigt van zelf
standige theoretische arbeid. 

Het is belangrijk meer artikelen over verschillende vraagstukken, die 
dagelijks opdoemen, in de geest van marxistische critiek te behandelen. 

Door ernstige politieke overtuiging en discussie krijgen we bovendien 
een kern van lezers, die bestand is tegen elke storm en op hun beurt de 
massa beïnvloedt en vertrouwd maakt met onze ideeën. Het is de voor
waarde om in de toekomst snel vooruit te gaan en de velden rijp tP 
maken voor de oogst. 

EEN zwaarwegend onderdeel van de communistische voorlichting is 
een goede berichtgeving over de socialistische landen. Deze gaat 

uit van de 
,pnverbrekelijke solidariteit met de CPSU, zijn vredespolitiek en 

zijn soci.alistische verworvenheden, welke solidariteit onontbeerlijk is 
voor de Nederlandse veiligheid, voor de strijd van het socialisme en in 
het bijzonder tot verhindering van oorlog, hetgeen voor en boven alles 
het doel is van o·nze partij in de huidige tijd". 

(uit de partij-resolutie van 10 aprill956). 

Wie de Sowjet-Unie niet met alle energie ondersteunt, is geen werke
Iijk comunistisch strijder voor zijn eigen land, omdat de belangen van 
de USSR identiek zijn aan de belangen van de werkers van de gehele 
wereld. Wie deze vriendschap en solidariteit aantast, maakt inbreuk op 
het marxisme-l~ninisme. Het proletarisch internationalisme - een der 
meest karakteristieke kenmerken hiervan - stelt tegenover de inter
nationale kracht van het kapitaal de internationale verbondenheid van 
de werkende bevolking en vredeskrachten, aan het hoofd waarvan de 
Sowjet-Unie staat, in broederlijk bondgenootschap met de volksdemo
cratieën. Deze banden van vriendschap en solidariteit moeten nog 
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nauwer worden aangehaald, nu de vooruitzichten een derdP wereld
oorlog te verhinderen steeds groter worden. 

De Waarheid, die de vlag van het proletarisch internationalisme hoog
houdt, tornt dagelijks op tegen een stroom van laster en leugen over 
de socialistische landen. Persbureaux als Reuter, Associated Press, AFP 
en United Press, die in dienst staan van de wereldconcerns, trachten 
tweespalt te brengen tussen de communistische partijen en de verbon
denheid van de internationale arbeidersklasse te vernietigen. 

Zonder zich de onderwerpen door de tegenstanders te laten opdringen, 
moet De Waarheid de vervalsingen en verdraaiingen weerleggen en 
dagelijks de strijd voor de vrede en de successen van de socialistische 
landen brengen. In veertig jaar heeft de Sowjet-Unie zich van een ge
vangenis der volken en van een achterlijk gebied ontwikkeld tot een 
moderne industriestaat, waar kinderen en kleinkinderen van analfa
beten thans scheppers van atoomreactors zijn. 

De Waarheid moet voortdurend de politiek en de ontwikkeling 
van de USSR en van de andere socialistische landen in de huidige om
standigheden laten zien - in alle facetten! De materiële en culturele 
opbloei, hun politiek van vreedzame samenleving met andere landen, 
de opbouw en democratie van partij en staat e.d. 

De verzekering van een uitgebreider, eigen berichtgeving zal het 
vervullen van deze taken en het uiteenzetten van het verband tussen 
de vraagstukken van de socialistische landen en onze politiek verge
makkelijken. 

De berichtgeving van De Waarheid over de communistische partijen 
is wars van klakkeloos overnemen of van het zich bemoeien met elkaars 
interne aangelegenheden. Het socialisme is geen exportartikel. De 
Waarheid gaat bij haar berichten over de socialistische landen uit van 
de Leninistische stelling, dat de communistische partijen hun ervarin
gen bespreken en hun mening uitwisselen over algemene vraagstukken, 
maar dat elke communistische partij aan de hand van eigen nationale 
verhoudingen en voorwaarden in haar eigen organisatie zelfstandig haar 
eigen politiek vaststelt. Wat de CPN betreft is deze uitgewerkt in het 
ontwerp van haar Beginselprogramma en in de besluiten van haar 
congressen. 

DE CPN en De Waarheid zijn in Nederland de enige politieke organen, 
welke de koloniale volkeren ondersteunen in de stormloop tegen 

de onderdrukkers en in de strijd voor zelfbeschikking. Samen met de 
roemrijke zusterpartij de PKI, voert de CPN een gemeenschappelijke 
strijd tegen het Nederlandse imperialisme, dat de hoofdvijand is van 
het Indonesische volk en de directe onderdrukker van de Nederlandse 
arbeidersklasse. 

De organisatoren van de eerste en de tweede militaire actie in Indo
nesië leden de nederlaag door de vastberadenheid van de Indonesische 
arbeiders en boeren onder leiding van de PKI, en door het goede werk 
van onze partij en haar dagblad, die voortdurend de actie tegen de ter
reur en de oorlog organiseerden. 

Gestaald door deze strijd behaalt de PKI thans overwinning op over
winning en drijft zij de Nederlandse reactie en haar helpers in een ver
beten gevecht stap voor stap terug, waarmee zij onze strijd vergemak
kelijkt tegen dezelfde vijanden. 
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De Waarheid kan nooit voldoende de betekenis van deze overwinnin
gen laten zien en de ontwikkeling in Indonesië aan de lezers uiteen 
zetten. Zij zal daarbij alle pogingen van de regering (die in het ver
leden heeft getoond voor niets terug te schrikken) en andere imperialis
tische machten om de gunstige ontwikkeling in Indonesië tegen te gaan, 
met de meeste felheid bestrijden. 

DE inhoud van De Waarheid nog meer afstemmen op de taken, waar-
voor de arbeidersklasse en haar bondgenoten op het ogenblik staan, 

sluit geenszins een goede nieuwsvoorziening en het brengen van ont
spanningslectuur uit. Zij wil hierbij echter elke sensatiezucht vermijden 
en de lezers verpozen met reportages en verhalen over gezonde onder
werpen. Daarbij zal in het bijzonder rekening moeten worden gehouden 
met de interesse van de vrouwen. Ook de vraagstukken, waarmee dezen 
in haar werk en in de huishouding hebben te maken, verdienen flinke 
ruimte in de krant. 

Het is overbodig te zeggen, dat de inhoud van De Waarheid belang
rijk is, maar dat de waarde ervan alleen dan volledig tot zijn recht 
komt, wanneer onze krant als wapen in de strijd voor vrede, veiligheid 
en verhoging van het levenspeil volledig wordt gebruikt door een inten
sieve werving, colportage en agitatie in bedrijven en buurten. 

AALDERT BLOKZIJL. 
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M·euwe vormen- van economische 
organisatie in de Sowjet-Unie 

SINDS enkele maanden, om precies te zijn sinds 1 juli, is de wijze, 
waarop in de Sowjet-Unie industrie en bouwnijverheid zijn georgani

seerd, op ingrijpende wijze veranderd. 
Vijfentwintig ministeries, die voor de gehele Sowiet-Unie en voor de 

verschillende unie-republieken de produktie in meer dan 200.000 fabrie
ken en meer dan 100.000 bouwwerken leidden, zijn opgeheven. Voordien 
werden alle bedrijven van een bepaalde industrietak, waar ze zich ook 
bevonden, gedirigeerd vanuit één ministerie, meestal in Moskou ge
vestigd. De leiding was strikt verticaal; het bedrijf had niets te maken 
met in de omgeving gevestigde fabrieken, maar alleen met het betref
fende ministerie. Nu i,; er een horizontale organisatievorm tot stand 
gekomen. Het beheer van de industrie en de bouwnijverheid is opge
dragen aan raden voor de volkshuishouding, die in de Sowjet-Unie met 
een afkorting worden aangeduid als sownarchozen. Er zijn 105 van deze 
raden tot stand gekomen. Elk ervan heeft de leiding van alle bedrijven, 
die in zijn economische gebied aanwezig zijn. Ook de bedrijven van de 
niet-opgeheven ministeries, t.w. de ministeries voor vliegtuigindustrie, 
verdedigingsindustrie, radiotechniek, middelzware machinebouw, 
scheepsbouw, verkeerswezen, chemische industrie en electrische cen
trales, zullen door de sawnarehozen beheerd worden. De taak van de 
ministeries zal er nu in bestaan toe te zien op de uitvoering van de 
plannen en er voor te zorgen, dat een hoog peil van technische ont
wikkeling wordt verzekerd. 

De sawnarehozen hebben tot taak om onmiddellijke leiding te geven 
aan de fabrieken en bouwwerken, waarbij zij uitgaan van de taken 
van het algemene staatsplan. Het doel van deze grote verandering is 
het beheer te verbeteren en te zorgen, dat de voordelen van de socialis
tische planeconomie nog beter tot uiting kunnen komen, dat de talrijke 
nog niet gebruikte interne reserves worden toegepast, het tempo van 
de communistische opbouw wordt versneld en de materiële welstand 
van het volk wordt verbeterd. 

I 

DE bourgeoisie en de rechtse sociaal-democratie had haar eigen ver-
klaring van de reorganisatie. De Sowjet-Unie zou terugkeren tot 

kapitalistische organisatievormen; de revolutie deed een stap terug; er 
werd ee,n nieuwe NEP-politiek ingevoerd; het socialisme zou zijn onge
schiktheid voor het leiden van een grote industriestaat hebben bewezen. 

De sociaaldemocratische pers in ons land bleef hierbij niet ten achter. 
Het Vrije Volk juichte, dat "crisissymptomen Rusland treffen" {30 
maart), dat er "een innerlijke crisis" in de Sowjet-Unie was en dat "het 
zesde vijfjarenplan van de Russen een mislukking dreigt te worden". 
(3 april). Het Paroolleverde commentaar op de reorganisatie onder de 
kop "achterlijk Rusland"; het ontdekte "ernstige moeilijkheden" en 
"ontbinding". ( 4 april). 

Het is niet nodig veel aandacht aan deze belachelijke uitlatingen te 
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besteden. Niet alleen, dat zelfs in de burgerlijke pers ook geheel andere 
klanken werden gehoord en dat vele waarnemers de grote betekenis 
van de maatregelen onderstreepten, maar het feit zelf van deze reorga
nisatie is de beste weerlegging van dit gezwets. Alleen een land, dat 
over een sterke en gezonde economische basis beschikt, kan zich een 
reorganisatie van een dergelijke omvang veroorloven. 

Wat zijn de werkelijke redenen van de veranderingen en wat maakt 
deze wijziging mogelijk? 

De industrie heeft in de Sowjet-Unie een zodanig ontwikkelingspeil 
bereikt en ontwikkelt zich in zo'n stormachtig tempo verder, dat de 
oude methoden van leidinggeven hiermee niet in overeenstemming zijn. 
Thans zijn er industriële ondernemingen en bouwwerken over de ge
hele reusachtige oppervlakte van het land; ieder jaar komen er nieuwe 
bedrijven bij en worden nieuwe gebieden in de opbouw betrokken. Het 
wordt steeds moeilijker om deze, over duizenden kilometers verspreide 
bedrijven vanuit één punt te leiden. Het is ook niet nodig meer. Er zijn 
nu talrijke bekwame en talentvolle organisators van de produktie op
geleid. Terwijl er in het Rusland van voor de revolutie minder dan 
200.000 specialisten waren met hogere en middelbare opleiding, zijn er 
thans meer dan 6 miljoen van dergelijke specialisten! Zij zijn aanwezig 
in alle gebieden, in alle unie-republieken, ook waar vroeger in het ge
heel geen eigen kaders aanwezig waren. 

Dit heeft de mogelijkheid geopend om het gehele systeem van leiding 
geven te veranderen. 

Ook was de wijziging nodig met het oog op de nieuwe taken op tech
nisch gebied. De techniek ontwikkelt zich snel; vergaande mechanisatie 
en automatisering worden in een groeiend aantal bedrijven toegepast. 
De technische vooruitgang brengt echter met zich mee, dat de bedrijven 
steeds meer gespecialiseerd worden en dat er daarnaast een toenemende 
samenwerking tussen deze gespecialiseerde bedrijven tot stand komt. 

Het systeem om leiding te geven 'vanuit ministeries in het centrum 
remde de ontwikkeling van specialisatie en coöperatie. De ministeries 
trachtten dikwijls in de bedrijfstakken, die onder hun beheer stonden, 
een soort autarchie te bereiken; in de afzonderlijke bedrijven werd 
eveneens geprobeerd zoveel mogelijk alles te maken, wat ze nodig 
hadden. Zo werden soms onderdelen op ouderwetse wijze vervaardigd, 
omdat het betreffende bedrijf daarop niet geheel was ingesteld, terwijl 
dit in een gespecialiseerd bedrijf veel economischer had kunnen ge
schieden. 

De sawnarehozen hebben veel grotere mogelijkheden om te komen 
tot specialisatie en coöperatie, zowel binnen 't betreffende economische 
gebied als óp grotere schaal. Een interessant voorbeeld wordt gegeven 
door de instrumentfabrieken in Moskou. Er zijn in deze stad dertig van 
zulke bedrijven! Voorheen stonden ze onder elf verschillende ministe
ries, waardoor hun specialisatie en samenwerking ernstig werd bemoei
lljkt. Nu zijn hiertoe veel grotere mogelijkheden geopend; dit zal onge
twijfeld leiden tot het goedkoper maken van de produktie, het ver
beteren van de kwaliteit en het vinden van nieuwe constructies. 

Het oude systeem bracht tevens met zich mee, - en naarmate de 
industrie zich ontwikkelde nam dit euvel toe - dat er veel overbodige 
transporten plaats hadden. Soms werden van heinde en ver materialen 
aangevoerd, die in de nabijheid te vinden waren geweest. De barrière, 
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die tussen de verschillende bedrijven stond, als gevolg van het feit dat 
ze door andere ministeries werden geleid, had soms schilderachtige 
eigenaardigheden tot gevolg. Een voorbeeld: in Swerdlowsk werden in 
één straat acht huizen gebouwd, waaraan gewerkt werd door de bouw
organisaties van zeven verschillende ministeries ... Ook bij de ver
zorging met materialen deden zich als gevolg van deze ministeriële 
barrières moeilijkheden voor en werd veel overbodig werk gedaan door 
paralel werkende organen. De nieuwe organisatievorm geeft de moge
lijkheden o~ aan dergelijke verschijnselen een einde te maken. De 

' sownarchozen kunnen binnen hun eigen gebied makkelijker regelingen 
treffen en in overleg met elkaar de behoeften van de verschillende 
industrietakken beter bepalen. 

II 

DE wijziging vloeit niet voort uit fouten, die gemaakt zouden zijn doot 
afzonderlijke ministers, directeuren of andere functionarissen. Zij 

wordt niet te weeg gebracht, doordat het bestaande systeem geen suc
cessen met zich bracht. De behoefte om tot nieuwe vormen te komen, 
ontstond, omdat er zich tegenstellingen voordeden tussen de groei van 
de produktiekrachten en de bestaande organisatiewijze van de produk
tie. Dit is de objectieve grondslag van de thans ingevoerde verandering. 

Deze tegenstellingen deden zich steeds duidelijker gevoelen en zouden 
op de duur tot moeilijkheden hebben kunnen leiden. Onder het socia
lisme zijn echter alle mogelijkheden aanwezig om lang voor het zo ver 
gekomen is de tegenstellingen te zien, de inhoud ervan te beseffen en 
maatregelen te nemen, ten einde organisatievormen tot stand te bren
gen, die wel in overeenstemming zijn met de gegroeide produktie
krachten en die bevorderen, dat deze zich verder kunnen ontwikkelen. 

In de loop van het bestaan der Sowjet-Unie zijn de concrete vormen, 
waarin leiding wordt gegeven aan de socialistische planmatige econo
mie, daarom al verscheidene malen veranderd. 

In de eerste jaren na de Oktober-revolutie werden organen geschapen 
als de Hoge Raad voor de Volkshuishouding en de plaatselijke raden 
voor de volkshuishouding. Door middel van deze raden was het tijdens 
de burgeroorlog en de buitenlandse interventie mogelijk om alle krach
ten en middelen te gebruiken voor de verdediging en onder de moeilijk
ste omstandigheden van economische blokkade en chaos de produktie 
voor de fronten te verwezenlijken. Na de burgeroorlog speelden deze 
raden een grote rol bij het herstel van de economie en de socialistische 
opbouw. 

De ontwikkeling van de socialistische economie en de overgang tot 
de grootscheepse industrialisatie vereiste evenwel andere. organisatie
vormen. Het werd nodig volkscommissariaten (later ministeries ge
noemd) te scheppen voor de verschillende industrie-takken. De Hoge 
Raad voor de volkshuishouding werd, toen bleek dat de snelle opbouw 
nieuwe eisen stelde, in januari 1932 omgevormd tot het volkscommis
sariaat voor de zware industrie; de hoge raden in de unie-republieken 
werden veranderd in volkscommissariaten voor de lichte industrie. 
Daarna werden steeds meer speciale volkscommissariaten gevormd. Zo 
werden de kaders geconcentreerd op het tot stand brengen van een 
moderne industrie. Deze nieuwe vorm heeft grote resultaten mogelijk 
gemaakt. 

409 



Na de tweede wereldoorlog, toen de industrie zich in nog sterker 
tempo ging uitbreiden en steeds nieuwe en meer gespecialiseerde be
drijfstakken ontstonden, ging men er toe over om ook steeds meer ge
specialiseerde ministeries en departementen te scheppen. Juist door 
deze ontwikkeling drong de vraag zich op, of op deze weg moest worden 
voortgegaan of dat er nieuwe vormen moesten worden gezocht. Deze 
zijn nu gevonden in de sownarchozen, die echter geheel andere organen 
zijn dan de sownarchozen, die van 1917 tot 1932 bestonden. Hun struc
tuur, hun taak en de omvang van de industrie waaraan zij leiding moe
ten geven, is geheel verschillend van toen. 

Het principe, dat al deze verschillende vormen beheerst, is echter 
hetzelfde gebleven: het is het door Lenin voor het eerst geformuleerde 
principe van het democratische centralisme in de socialistische eco
nomie. 

Dit verbindt de gecentraliseerde leiding door de staat aan de volkshuis
houding met de maximale ontwikkeling van het scheppende initiatief 
van de werkers. 

Het centralisme wordt verkregen door het plan. "Alleen die opbouw 
verdient de benaming socialistisch, die volbracht zal worden volgens 
een groot algemeen plan ... " (Verz. Werken, Russ. uitgave, dl. 28, 
blz. 19). 

Maar het is een democratisch centralisme. "Het centralisme, begrepen 
in zijn werkelijk democratische zin, veronderstelt de voor de eerste 
maal in de geschiedenis tot stand gebrachte mogelijkheid van de vol
ledige en onbelemmerde ontwikkeling niet alleen van de plaatselijke 
bijzonderheden, maar ook van het plaatselijke initiatief, van de veel
vuldige wegen en middelen om het algemene doel te bereiken." (id. dl. 
27, blz. 181). 

Centralisme en democratie vormen aldus één geheel. Het is scherp te 
onderscheiden, zowel van het bureaucratische centralisme, als van de 
anarchistische en anarcho-syndicalistische opvattingen, die de gecen
traliseerde leiding ontkennen en daarmee de belangen van de maat
schappij als geheel uit het oog verliezen. 

De nieuwe organisatievormen, die nu in de Sowjet-Unie worden toe
gepast, betekenen niet dat er afstand wordt gedaan van de centrale 
leiding. Het is geen concesie aan de revisionistische "theorie van de 
decentralisatie", die in sommige landen wordt verdedigd. 

Er zijn ook burgerlijke waarnemers, die dit inzien. N. S. Chroestsjow 
haalde in zijn rede voor de Opperste Sowjet op 7 mei 1957 een verkla
ring aan van een spreker voor de Amerikaanse radio, die zei: "De opper
vlakkige waarnemer zal mogelijk zeggen: ziet, dit is een decentralisatie. 
Maar als men dit vraagstuk nader bestudeert, dan kan men slechts één 
conclusie trekken: het gaat om niets anders dan om het verleggen van 
het centralisme naar de plaatsen, waar zich het economische proces 
direct ontplooit, m.a.w. het is geen geringere maar een grotere graad 
van centralisatie." 

Dit is inderdaad zo. Tegelijk met het ingaan van de nieuwe regeling 
is dan ook een reeks maatregelen doorgevoerd ter versterking van de 
centrale staatsorganen, die zich bezig houden met de planning. In de 
wet die op de mei-zitting van de Opperste Sowjet werd aangenomen, 
zijn de bevoegdheden van de staatsplancommissie uitgebreid. De staats
plancommissie (Gosplan) moet zowel de vijfjaren- en jaarplannen uit-
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werken, als perspectief-plannen voor een langere periode opstellen. Zij 
heeft tot taak ervoor te zorgen, dat één gecentraliseerde politiek wordt 
gevoerd bij de ontwikkeling van de belangrijkste industrie-takken en 
moet controleren of de discipline bij het uitvoeren van de plannen in 
acht wordt genomen. 

Om te zorgen, dat er een voortdurende technische vooruitgang plaats 
heeft, is tevens een technisch-wetenschappelijke commissie bij de minis
terraad van de USSR gevormd. Zij moet er zorg voor dragen, dat de 
nieuwste technische en wetenschappelijke verworvenheden in de eco
nomie worden gebruikt. 

Het is natuurlijk niet geheel uitgesloten, dat bij het nieuwe stelsel 
van leiding geven aan de economie zich hier en daar verschijnselen 
zullen voordoen van plaatselijk chauvinisme, van overdreven aandacht 
aan plaatselijk belangen bij verwaarlozing van de algemene belangen, 
van pogingen om middelen zo te gebruiken, dat een soort autarchie 
binnen het economische gebied tot stand komt. Maar alle voorwaarden 
zijn aanwezig om te juister tijd dergelijke gevaren te signaleren en ze 
af te wenden. 

Er is toch één centraal plan, dat voor allen geldt. De staatplancom
missie zal er naar streven om in het kader van dit plan uitgebreide 
economische banden tussen de verschillende gebieden te doen bestaan 
en dit zal er toe bijdragen het ontstaan van plaatselijke tendenties tot 
afzondering te voorkomen. Er zijn centrale financiële organen, die toe
zien op het gebruik van de kapitaalmiddelen en zullen verhinderen, 
dat deze middelen worden gebruikt voor doeleinden, die niet van alge
mene betekenis zijn. Het centrale bureau voor de statistiek bij de minis
terraad van de USSR oefent controle uit op de produktie en de ver
deling en zal afwijkingen op dit gebied snel kunnen waarnemen. Het 
stelsel van staatscontrole, dat in de Sowjet-Unie bestaat, is eveneens 
een waarborg daarvan. 

Ook de organisaties van de communistische partij hebben, evenals 
de vakbonden en de Sowjets, in dit opzicht een belangrijke taak. De 
Sawjets als organen van de socialistische staat, de vakbonden die de 
belangen van alle arbeiders in de Sowjet-Unie vertegenwoordigen en 
de communistische partij als voorhoede van het Sowjet-volk zullen 
zich in hun hele activiteit laten leiden door Lenins aanwijzingen over 
de schadelijkheid van anarcho-syndicalistische en plaatselijk-chauvi
nistische tendenties. De communistische partij, die de leidende rol ver
vult in het systeem van de dictatuur van het proletariaat, is er de 
waarborg van dat de plaatselijke belangen op ·de juiste wijze zullen 
worden gecoördineerd met de algemene belangen van de Sowjet-staat. 

III 

TWEE maanden nu wordt de nieuwe werkwijze beproefd. Een korte 
tijd nog slechts, maar reeds kan worden gezegd, dat ze haar vruch

ten afwerpt. 
Trouwens, dat was te verwachten. Drie jaar geleden al was in Moskou 

in plaats van 204 bouwbedrijven, die onder leiding stonden van 60 
ministeries en departementen, één bouworganisatie gevormd. Het ge-
volg was, dat sindsdien een derde meer werd gebouwd en de arbeids-
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produktiviteit steeg. Vroeger werkten de talrijke bouwbedrijven niet 
rendabel, terwijl nu besparingen tot stand komen. Daarna is ook het 
autotransport in Moskou verenigd in één organisatie, wat in ,een jaar 
een besparing van 500 mln roebel mogelijk maakte. · 

De nu reeds verkregen ervaringen zijn niet anders. Het blijkt, dat 
de meeste sawnarehozen zonder veel papier en bureaucratisch gedoe 
de produktievraagstukken oplossen. Hun kracht ligt in de rechtstreekse 
verbinding met de bedrijven; zij bestuderen de toestand ter plaatse en 
vinden daar. ook de oplossingen. Het optreden van de sawnarehozen 
heeft er toe geleid, dat ongebruikte reserves werden ontdekt en toege
past, dat de specialisatie en coöperatie van de ondernemingen werd 
verbeterd en de technische leiding aan de bedrijven op een hoger peil 
werd gebracht. 

In de Sowjet-pers zijn reeds vele voorbeelden genoemd van de activi
teit van de sownarchozen. In Odessa werd bij hun onderzoek ontdekt, 
dat in de fabrieken in deze stad 200 machines ongebruikt stonden. Nu 
de ministeriële barrières niet langer bestonden, was het mogelijk om 
snel practische maatregelen te nemen ten einde deze machines rationeel 
te gebruiken in andere bedrijven. In Swerdlowsk werd overgegaan tot 
de vergroting van een reeks ondernemingen en werden enkele combi
naten tot stand gebracht. De produktie van electroden werd geconcen
treerd in twee tot drie fabrieken, voorheen werden deze in dertig be
drijven voortgebracht. 

Voorheen had critiekop fouten in een bepaald bedrijf, op bureaucra
tische overdrijvingen e.d., soms weinig gevolg. De weg van het bedrijf 
naar het ministerie in Moskou was lang en wat in het bedrijf erg be
langrijk scheen, werd in Moskou, waar over de gehele industrietak 
moest worden beslist, een kleinigheid. De critiek kan zich nu direct 
richten tot organen, die makkelijk bereikbaar zijn. 

In het Moskouse gebied werd op een bijeenkomst van arbeiders in 
de industrie de algemene activiteit van de sawnarehos voor dit gebied 
geprezen, maar met preciese voorbeelden werd tevens gewezen op het 
gevaar, dat de bedrijven zouden worden bedolven onder een papier
stroom van directieven en richtlijnen. Ook elders werd gewaarschuwd 
tegen de voorliefde van papier en het houden van veel vergaderingen 
en drongen de arbeiders zelf aan op een onmiddellijk contact, waarbij 
tevens directe oplossingen konden worden gevonden. 

In de eerste maanden van hun bestaan hebben de sawnarehozen uiter
aard nog niet ten volle hun positieve zijden kunnen tonen. De in het 
verleden tot stand gekomen banden met bedrijven in andere economi
sche gebieden, die niet bevredigend zijn, worden voorlopig toch nog in 
stand gehouden, om verstoringen in de produktie te voorkomen. Vol
gend jaar zullen zij hun activiteit geheel kunnen ontplooien en zij be
reiden op het ogenblik in overleg met de werkers het plan voor 1958 
voor. 

Het is echter al duidelijk geworden, dat door de reorganisatie nieuwe 
mogelijkheden zijn geopend en dat ze zal bijdragen tot het volbrengen 
van de economische hoofdtaak van de Sowjet-Unie, het inhalen en 
voorbijstreven van de kapitalistische landen in produktie per hoofd 
van de bevolking. 
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IV 

HOE is de reorganisatie tot stand gekomen? Het is interessant om dit 
na te gaan en om in dit verband te zien hoe de democratie in de 

socialistische maatschappij werkt. 
Ingrijpende veranderingen op het gebied van de leiding aan industrie 

en bouwnijverheid zijn het eerst ter sprake gekomen op de zittingen 
van het Centraal Comité van de Communistische Partij van de Sowjet
Unie, die in december 1956 en in februari van dit jaar werden gehouden. 

De partij, die leiding en richting geeft aan de Sowjet-Unie, zag op 
grondslag van een nauwkeurig onderzoek van de toestand de tegen
stelling, die zich ontwikkelde tussen het peil van de produktiekrachten 
en de organisatievormen, en nam maatregelen om overeenstemming 
tussen beide tot stand te brengen. Dit zou uiteraard onmogelijk zijn ge
weest in een maatschappij, waar verscheidene klassen met van elkaar 
verschillende belangen bestaan; daar zouden de tegenstellingen niet op 
een dergelijke wijze opgeheven kunnen worden; de tegenstellingen 
tussen de ontwikkeling der produktiekrachten en de produktieverhou
dingen kunnen in de kapitalistische maatschappij alleen worden opge
lost door de overgang van de macht uit de handen van de kapitalistische 
klasse in de handen van de arbeidersklasse. 

Op de zitting van het Centraal Comité van de CPSU in februari werd 
besloten een plan tot reorganisatie van industrie en bouwwezen voor te 
leggen aan de Opperste Sowjet; voordien zou dit plan aan het volk ter 
bespreking worden voorgelegd. 

De stellingen, die de grondslag zouden zijn voor het rapport dat 
N. S. Chroestjsow aan de Opperste Sowjet zou uitbrengen, werden op 
30 maart in alle kranten gepubliceerd. Er ontstond een meningswisse
ling over de hierin vervatte voorstellen, zoals wij die ons moeilijk kun
nen voorstellen. 

Tot aan begin mei werden er in de Sowjet-Unie 514.000 vergaderingen 
gehouden, waar over de stellingen werd beraadslaagd. Op deze bijeen
komsten waren meer dan 40 mln mensen aanwezig; 2,3 mln hunner 
voerden het woord, maakten opmerkingen en deden voorstellen. In de 
pers verschenen talrijke ingezonden artikelen over dit onderwerp. 
Volgens niet geheel volledige gegevens zijn er in de Sowjet-pers 68.000 
artikelen opgenomen. In de twee grote centrale kranten, Prawda en 
Izwestija, werden artikelen, brieven en opmerkingen gepubliceerd van 
854 auteurs; deze twee kranten hadden echter meer dan 8000 brieven 
ontvangen met voorstellen. 

Als men er aan denkt, dat er in de Sowjet-Unie ongeveer 50 mln arbei
ders zijn, wordt het duidelijk, dat het allergrootste deel van hen actief 
heeft deelgenomen aan de behandeling van het vraagstuk op welke 
wijze de bedrijven zouden worden geleid. Dit laat zien, dat in de Sowjet
Unie de deelneming van het volk aan het bestuur van de staat niet 
alleen in woorden, maar in feite wordt gewaarborgd. 

Deze volksdiscussie toonde, dat de voorstellen van de partij in over
eenstemming waren met de opvattingen van de arbeiders over de leiding 
van de Sowjet-economie.. Ze liet zien hoe nauw de band is tussen partij 
en volk. 

Op 7 mei kwamen de voorstellen in behandeling in de Opperste 
Sowjet. Vele voorstellen, die in de discussie waren gedaan, werden door 



Chroestsjow in zijn rapport opgenomen. Enkele vragen, die in de dis
cussie waren opgeworpen, werden op deze zitting beslist. Zo was aan
vankelijk voorgesteld in enkele republieken, in verband met de ophef
fing van een reeks centrale ministeries, ministeries te scheppen voor 
de olie- en steenkoolindustrie. In de discussie werd dit door velen niet 
nodig geacht; in de Opperste Sowjet werd er nog uitvoerig over ge
sproken en uiteindelijk is besloten geen nieuwe ministeries in de unie
republieken te vormen. Een ander vraagstuk was of ook de industrie 
van plaatselijke betekenis, die geleid wordt door de plaatselijke Sowjets, 
2n de industrie-coöperaties voortaan door de sawnarehozen moesten 
worden geleid. Besloten werd dit niet te doen, omdat het de aandacht 
van de sawnarehozen zou versplinteren en zou afleiden van de ont
wikkeling van de bedrijven in de beslissende industrie-takken. 

Men kan rustig zeggen, dat zelden een wet zo uitvoerig besproken 
en zo op elke kleinigheid bezien is, als de wet waarin de leiding van 
de Sowjet-economie op een nieuwe manier wordt geregeld. Z€lden een 
wet ook, die zozeer door het volk tot stand is gebracht en door het 
volk wordt ondersteund. 

Aan degenen, die zich niet hebben kunnen indenken hoe de democra
tie in de Sowjet-Unie functioneerde en daar mischien zelfs wat huiverig 
tegenover stonden, omdat zij gewoon waren alles te vergelijken met 
de gang van zaken in een burgerlijke democratie, zal de behandeling 
van deze wet veel hebben geleerd. Hier werd een duidelijk voorbeeld 
gegeven hoe het volk de macht uitoefent. En dit in duidelijke tegen
stelling met de burgerlijke democratie, waar in wezen alleen de rijken, 
de bezitters, uitmaken wat wet zal zijn. In Nederland is er nog nooit 
een geval geweest, waarin het gehele volk bij de voorbereiding van een 
wet betrokken werd. Integendeel zelfs! Zei minister Witte niet nog bij 
de behandeling van de wet op de huurverhoging, dat deze er nooit 
doorgekomen zou zijn, als ze zou zijn onderworpen aan een uitspraak 
van het volk? Maar de huurverhoging ging toch door; er kwam een 
wet tot stand die geheel in strijd was met de wil van het volk. In de 
socialistische democratie bestaat deze overeenstemming tussen wet en 
volkswil evenwel wel; deze overeenstemming ligt aan de socialistische 
democratie ten grondslag en brengt haar superioriteit ten opzichte van 
de burgerlijke democratie derhalve duidelijk tot uitdrukking. 

Daarom is de wet op de reorganisatie van het beheer aan industrie 
en bouwnijverheid in de Sowjet-Unie niet alleen van economisch be
lang. Zij heeft de werkers in de gehele wereld opnieuw getoond, wat 
het wezen is van het socialisme. 

JAAPWOLFF. 
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De afhankelijkheid van West -Duitsland 
van Amerikaans kapitaal 

"Zij (De Amerikaanse monopolisten - red.) hadden alle, rrelfs de rijkste 
land:-n schatplichtig gemaakt. Ze hadden honderden miljarden bijeengeraapt. 
F..n aan elke dollar kleven de sporen van de smerige geheime verdragen tussen 
Engeland en zijn bondgenoten, tussen Duitsland en. zijn vazallen, de verdragen 
over de verdeling van de geroofde buit; de verdragen over de wederzijdse 'hulp' 
bij het onderdrukken •van de arbeiders en het vervolgen van. de socialistische 
internationale". (Lenin, Brief aan de Amerikaanse arbeiders, 1.918.) 

I) EZE beoordeling door Lenin in 1918, aan het einde van de eerste wereld-
oorlog, heeft vandaag nog haar geldigheid behouden. Ze werd door de 

historische ontwikkeling bevestigd. In welke mate de invloed van dJ::" Ver. 
Staten in Europa is gestegen, wordt door het volgende staatje verduidelijkt: 

De' partïculiere· il'echtstreekse Arneräkaanse kapitaa1Siinvesteringcn in totaal: 

In Europa 
waarvan in 
Duitsland, resp. 
West-Duitsland 

i929 
1.353 miljoen dollar 

217 miljoen dollar 

1954 
2.369 miljoen doll. - toename 75 pCt 

278 miljoen doll. - toename 28 pCt 

Van het totale in Europa geïnvesteerde Amerikaanse kapitaal had in 1954 
in totaal 10,7 pCt betrekking op West-Duitsland. 

De Amerikaanse staatsinvesteringen in Europa resp. West-Duitsland be
droegen: 

1929 
Europa 11.361 miljoen dollar 
West-Duitsland 

1954 
53.626 miljoen dollar - toename 372 pCt 

6.931 miljoen dollar 

In dit bedrag van 6.931 miljoen dollar zijn 3.115 miljoen dollar aan door de 
regering-Adenauer erkende schulden begrepen. Deze cijfers maken het duidelijk 
in welk een grote mate de afhankelijkheid van West-Europa tegenover de Ver. 
Staten is toegenomen. Ze laten zien, hoezeer de Europese politiek onder de 
invloed •Van Amerika is geraakt. 

De invloed van Amerikaanse monopolisten op Duitsland begon reeds voor 
de eerste wereldoorlog door de verbinding van de bankgroep .,Kuhn, Loeb & Co" 
met het Hamburgse bankiershuis .,M.M. Wartburg" (Max Wartburg). Paul 
Wartburg, een telg van dit huis, kreeg in 1911 h~t Amerikaanse staatsburger
schap. Hij. had nauwe verbindingen met de Rockefeller-groep. Deze en de Mor~ 
gan-groep hadden al voor het begin van de eerste wereldoorlog tezamen 36 
procent van het werkelijk vermogen en van de natuurlijke hulpbronnen van de 
Ver. Staten in hun bezit. Via de hierboven genoemde bankiershuizen liepen na 
de eerste wereldoorlog de directe verbindingen van de Rockefeller-, Morgan- en 
Harryman~groep met de Duitse concerns. Reeds in het najaar van 1921 raamde 
de New-Yorkse krant .,Sun" het Am~rikaanse aandelenbezit in Duitse concerns 
op 15 miljard Reichsmark. Daarmee oefenden de Amerikaanse imperialisten een 
geweldige i111vloed uit op bijna alle belangrijke takken van industrie. Dat ge~ 
beurde in een tijd, dat in Duitsland nog grote revolutionaire gevechten om de 
politieke macht werden gevoerd. 

Deze kapitaalsbeleggingen hebben er in sterke mate toe bijgedragen, dat de 
economische macht van het Duitse imperialisme zich verder kon versterken en 
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dat het de Duitse industriebaronnen gelukte, ook de politieke macht in de 
staat weer in handen te krijgen. Reeds in 1924 zaten in de Reicbstag 65 afgevaar· 
digden, die samen 269 posten in diverse raden van beheer bezetten. 

Naast de Amerikaanse kapitaalsinvestering en in de Duitse industrie was 
tegelijkertijd de ARA - Amerikaanse Hulp~Wet van kracht. Deze wet trad 
op 25 februari 1919 in werking. Op grond hiervan kwamen Amerikaanse levens· 
middelen en kledingstukken naar Duitsland (Wilson-spek), nadat de Duitse 
regering de Amerikaanse president Wilson in een telegram van 13 november 1918 
daarom had verzocht. Kort tevoren waren Scheldeman en Bauer krachtens een 
besluit van het partijbestuur rvan de sociaal-democratische SPD toegetreden tot 
de keizerlijke regering van rijkskanselier prins Max von Baden. Beiden hadden 
al voor het beëindigen van de oorlog met toonaangevende industriëlen onder
handelingen gevoerd teneinde "het gevaar" van de socialistische omvorming van 
Duitsland door het revolutionaire proletariaat te verhinderen. De geest diie 
Scheidemann bezielde, is duidelijk gekenmerkt door zijn uitspraak in de ver· 
gaderlrrg van de ministerraad van 5 november 1918: .. Vandaag is het bolsje· 
wisme een groter gevaar dan de Entente". Deze 1verklaring is qua strekking 
identiek met een uitspraak van de Britse regering van november 1918, die te 
vinden is in de aantekeningen van de toenmalige chef van de Britse generale staf, 
\Vilson. Daarin wordt gezegd: "Het gehele kabinet was van mening, dat het 
werkelijke gevaar voor ons op het ogenblik niet wordt gevormd door de Duitsers, 
maar door de bolsjewieken". Een naar Duitsland gestuurde Amerikaanse studie· 
commissie schreef in h<wr rapport o.a.: "De methoden rieken ongetwijfeld naar 
het oude systeem. In werkelijkheid is het democratische aan de regering, voor 
zover daarvan sprake kan zijn, huichelarij". 

Evenals destijds is het anti-communisme thans de geestelijke voedingsbodem 
van het imperialisme. 

Het ,.geroep om hulp", gemotiveerd met het "gevaar van bolsjewisering" had 
ten gevolge, dat van 1 december 1918 af tot 31 augustus 1919 levoosmiddelen 
en kledingstukken ter waarde van 282 miljoen dollar in Duitsland werden inge· 
voerd, waarvan 158 miljoen dollar Amerikaanse leveranties. 

In januari 1925 vormde dr Luther, een vertegenwoordiger van de uiterst rechtse 
vleugel 1van de Duits-Nationale Volkspartij, een nieuwe regering. Daarmee was 
voldoende veiligheid gewaarborgd voor de uitvoering van het Dawes-plan. De 
geest, die aan dit plan ten grondslag lag, kan men niet beter karakteriseren dan 
de toenmalige Engelse premier Baldwin het in een redevoering op 3 oktober 1924 
deed: "Mijne heren! West-Europa heeft een beschaving te verdedigen en het is 
onze plicht, alles te doen, haar in deze dagen in stand te houden. De verde
digingswal van de West-Europese civilisatie moet hecht en sterk zijn, opdat 
hij aan alle verwoestende aanvallen uit het Oosten het hoofd kan bieden. Hier· 
voor is er geen beter en 1veiliger middel dan de uitvoering van het Dawes-plan, 
dat de Duitse markt met de wereldmarken in verbinding zal brengen". 

Inderdaad begon onmiddellijk na het aanvaarden van het Dawes-plan een 
ware vloed van Amerikaans kapitaal naar Duitsland te stromen, nadat reeds 
in de jaren 1919 tot 1924 de Amerikaanse banken met 210 miljoen dollar deel· 
genomen hadden in Duitse en Franse regeringsleningen. Alleen al van 1924 af 
na het aanvaarden van het Dawes-plan, tot 1 december 1925 werden door 
Amerikaanse banken leningen en obligaties van grote Duitse ondernemingen, 
gemeenten en landen overgenomen. Naast landen en gemeenten ontvingen op 
deze wijze b.v. de: 

Deutsche Rentenbank 
Sächsische W erke 
Rheinisch~ W estfälische Elektrizitätswerke 
Raiffeisenbank 
Friedrich Krupp 
AEG 
Siemens & Halske 
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In totaal vloeiden in de jaren van 1924 tot 1927 rond 170 miljoen dollar 
rechtstreeks naar de meest uiteenlopende takken van industrie, voornamelijk naar 
de leidende concerns van de bewapeningsindustrie. Met het Dawes-plan ging 
tegelijkertijd een nog nauwere 'verbinding van de Duitse met de Amerikaanse 
banken via wederzijdse leningen en deelnemingen gepaard. De Dresdener Bank 
b.v. ging een verbinding aan met de door de Schröder-banken gestichte ABC
trust. In de leidingen van de Duitse en Amerikaanse banken werd de .. perso
nele unie" ingesteld. waarbij de toenmalige vertegenwoordigers de belangen 
van de concerns bij de respectieve regeringen behartigden. Een ander voor
beeld van de nauwe vervlechting van de Duitse banken en industriële onder
nemingen met Amerikaanse leveren ons de IG-Farben en de Vereinigte Stahl
werke. Deze vervlechtingen kunnen als het fundament van het bondgenootschap 
van het Duitse met het Amerikaanse imperialisme worden gekenschetst. Het 
tot de RockefeHer-groep behorende bankiershuis Dillon, Read & Co. is met 
het Duits-Am·~rikaanse bankiershuis Schröder ver.vlochten. Deze stichtten in 
januari 1924 het concern V ereinigte Stahlwerke. In maart 1925 ontving de 
10prichtingsmaatschappij, de Rhein-Elbe-Union, van bovengeno~mdc bank 6 
miljoen dollar en na de oprichting van de Vereinigte Stahlwerke nog een 
langlopend crediet van 659 miljoen dollar. Aan de oprichting van de IG-Farben 
namen eveneens een Amerikaans bankconsortium van de Rockefeller- en 
Schröder-banken en de Deutse Bank deel. De IG-Farben kreeg in december 1926 
van dit consortium 4,5 miljoen dollar. Deze beide reuzenconcerns zijn op hun 
beurt met elkaar vervlochten, daar de IG-Farben 12 procent van het aandelen
kapitaal van de V ereinigte Stahlwerke overnam. 

De IG-Farben omvatte na de vorming van het concern 78 bedrijven en was 
daarmee de grootste chemische producent van Europa. In de ijzer- en staalpro
duktie stond Duitsland in 1926 reeds weer op de tweede plaats achter de V er. 
Staten. Een belangrijk aandeel in deze produktie had de Vereinigte Stahlwerke. 
Dit feit spoorde de Duitse staalbaronnen aan, een Europese ijzermarkt te vormen, 
waaraan ze reeds met 43 procent van de produktie deelnamen. Deze outwikke
link was in tegenspraak met de belangen van de werkende massa's in Duitsland. 
Kameraad Ernst Thälmann waarschuwde reeds in 1924 in een rede,voering in 
de Reicbstag voor deze ontwikkeling, waarbij hij o.m. zei: 

,.Wie zich aan de illusie overgeeft, dat de ,oom uit Amerika' vandaag er toe zal 
overgaan, het Duitse volk te helpen, heeft uit de praktijk van de laatste vier a 
vijf jaren gezien, dat ook de punten van Wilson, waarop een groot deel van het 
Duitse volk gebouwd had, en de Volkenbond niets hebben geholpen. De ,oom 
uit Amerika' komt hier niet om het Duitse volk te helpen, maar om het Duitse 
volk uit te plunderen, om winst te behalen". (E. Thälmann, Redevoeringen en 
Artikelen, deel 1, blz. 94). 

De verbindingen over en weer van het Duitse met het Amerikaanse imperia
lisme werden na het overnemen van de macht door Hitier niet afgebroken. Ze 
namen veeleer nog toe en bleven ook tijdens de oorlog door gemeenschappelijke 
conferenties, besprekingen en nieuwe overeenkomsten gehandhaafd. Het hoogte
punt van de directe Amerikaanse particuliere beleggingen in de Duitse industrie 
werd in 1943 bereikt, toen de deelname 513 miljoen dollar bedroeg, d.w.z. 
25,3 pCt van het totale Amerikaanse particuliere kapitaal in Europa. In 1913 
stelde een commissie van de Amerikaanse Senaat vast, dat destijds 171 Ameri
kaanse maatschappijen een controlerend aandeel ter waarde van rond 420 mil
joen dollar in 278 Duitse maatschappijen hadden. 

Hitler zelf onderhield rechtstreekse verbindingen met de Amerikaanse mono
polies. Op 23 november 1937 confereerden de gevolmachtigden van Hitiers 
regering, Von Killinger en Van Tippelskirch, in San Francisco met vertegen
woordigers van Ou Pont, General Motors, e.a., met het doel tot samenwerking 
tegen de Sowjet-Unie te komen. In 1938 was het Max Ilchner, prominent di
rectielid van de IG-Farben, die op een reis naar de Ver. Staten besprekingen 
voerde met de directies van alle belangrijke industrie- en bankmonopolies. 
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In het begin van oktober 1939 had in Nederland een driedaagse conferentie 
plaats van de IG-Farben-directeuren met de president van de Standard OH
maatschappij, Franc Hover, die in zijn rapport van 13 oktober o.m. schreef: 
.. Wij hebben ons best gedaan, plannen uit te werken voor een modus vivendi. 
dat ook onder oorlogsomstandigheden zou functioneren. ongeacht of de Ver. 
Staten er in zouden worden betrokken of niet". 

Op dezelfde wijze functioneerde de samenwerking tussen de AEG en de 
General Electric Company. Zelfs tijdens de oorlog, in 1943 en 1944. ontmoetten 
de Amerikaanse en Duitse concernmagnaten elkaar in Zwitserland en in Por
tugal en voerden toen reeds onderhandelingen over de afbakening 'van de markten 
na het einde van de oorlog. Het resultaat van al deze besprekingen wordt door 
het volgende feit duidelijk gemaakt: Uit opgehoopte winsten verhoogden vier 
Amerikaanse maatschappijen het grondkapitaal van hun Duitse dochteronder
nemingen in de tijd van 1936 tot 1941 van 147 tot 249 miljoen RM oftewel met 
68 pCt. - bij de Adam Opel AG van 60 tot 80 miljoen RM. bij de FordAG van 
17 op 32 miljoen RM, bij de Duits-Amerikaanse Petroleum Mij (thans Esso 
AG) van 63 tot 117 miljoen RM en bij Maïzena van 7 tot 20 miljoen RM. 

Uit het geheel blijkt, dat de invloed van het Amerikaanse kapitaal in de 
Duitse economie in belangrijke mate heeft bijgedragen tot versterking van de 
heerschappij ;van het Duitse imperialisme en zodoende ook mede-verantwoordelijk 
is voor het uit de weg ruimen van de republiek van W eimar, voor de machts
overname van Hitler en diens politieke, economische en militaire voorbereidingen 
op de tweede wereldoorlog en voor het uitbreken daarvan. De Amerikaanse 
monopolisten streken daarbij reusachtige bewapenings- en oorlogswinsten op. 

De eis van de volkeren, de schuldigen aan de tweede wereldoorlog. de 
Duitse imperialisten. de economische grondslag voor een nieuwe volkerenslach
ting onder de voeten weg te slaan. dwong de Amerikaanse regering de overeen
komst van Potsdam te ondertekenen. In de praktische politiek evenwel deed 
deze regering alles om het Duitse imperialisme in stand te houden en maakte van 
zijn tijdelijke zwakte gebruik om het definitief aan zich te onderwerpen. 

Art. 12 ;van de overeenkomst van Potsdam luidt: ,.Het Duitse economische 
leven dient in de praktisch kortst mogelijke tijd te worden gedecentraliseerd. 
teneinde de bestaande overmatige concentratie van de economische macht. 
en wel speciaal belichaamd in kartels. syndicaten. trusts en andere monopolie
verenigingen, te vernietigen". 

Uitvoering van art. 12 zou ongetwijfeld het einde van het Duitse imperia
lisme hebben betekend en de invloed van het Amerikaanse imperialisme op de 
ecanomischiCJ \en poUtieke ontwikkeling yan W est~Duitsland zou 'wezenlijk 
verzwakt zijn geworden. Het lag daarom voor de hand, dat de Amerikaanse im
perialisten druk uitoefenden op hun regering, om in West-Duitsland niet alleen 
hun winst- en kapitaalsbelangen. maar ook die der Duitse monopolisten, met 
wie zij nauw verstrengeld waren en zijn, op actieve wijze te behartigen. Wij 
herinneren in dit verband aan Adenauers familiebetrekkingen met de eigenaars 
van het bankiershuis Morgan. dat tot de Rockefeller-groep behoort. 

Het streven van het Duitse volk. de bewapeningsindustrie te nationaliseren -
waartoe in de grondwet van Hessen de mogelijkheid werd geopend. het besluit 
van de Landdag van Nordrhein-Westfalen, een bodemhervorming ten uitvoer 
te brengen en de mijnbouw te nationaliseren, - werden hoofdzakelijk door het 
ingrijpen van de Amerikaanse bezettingsmacht onderdrukt. Daarentegen begon 
men met een nieuw bedrog, doordat men verordeningen en wetten uitvaardigde 
(het z.g. dekartelliseringsbesluit). die weliswaar naar buiten uit een verminde
ring van de concentratie en c:entralisatie van de produktie en van het kapitaal 
schenen te bewerkstelligen, maar aan het wezen en aan de grondslagen van de 
economie niets veranderden. De huidige werkelijkheid bevestigt dat. Men kan 
constateren. dat het proces van de concentratie en centralisatie van produktie 
en kapitaal niet alleen zijn ouqe peil weer heeft bereikt. doch nog meer werd 
versterkt. In 1938 waren er b.v. nog 5518 naamloze vennootschappen in geheel 
Duitsland met een grondkapitaal van 18.74-4,8 miljoen RM. In 1955 waren er 
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in West-Duitsland nog slechts 2.532 NV's met een grondkapitaal van 22.198,1 
miljoen DM. 

In 1938 waren er 25 maatschappijen met een kapitaal van meer dan 100 
miljoen RM, in totaal tot een bedrag van 4.694 miljoen RM. Dat was 25 pCt 
van het totale aandelenkapitaal. 

In 1954 waren het al 41 maatschappijen, die met 8.686 miljoen DM 39 pCt 
van het totale grondkapitaal van de NV's bezaten. 

Het aandeel van het particuliere Amerikaanse kapitaal in de Duitse econo
mie bedroeg in 1954 rond 278 miljoen dollar, dat is rond 10,7 pCt van het 
totale aandelenkapitaal. In deze cijfers komt echter niet de werkelijke invloed 
van het Amerikaanse kapitaal op de Westduitse economie tot uiting. In 1949 
waren er 404 Westduitse ondernemingen, waarin direct of indirect Amerikaans 
kapitaal belegd was. Dat wil zeggen, dat in 18 pCt van de Westduitse onder
nemingen Amerikaans kapitaal belegd was. Zoals bekend, zijn meestal 20 tot 
30 pCt van het aandelenkapitaal van een onderneming voldoende om het ge
hele concern te beheersen. Hierbij komt, dat deze gelden in de belangrijke 
sleutelindustrieën zijn geïnvesteerd. · 
In 1949 waren deze kapitalen als volgt verdeeld: 
aardolie-industrie 
elektro-industrie 
voertuigen-industrie 
machine- en apparaten-industrie 
instrumenten- en optiek-industrie 
steen- en bruinkolenmijnbouw 
chemische industrie 

161,6 miljoen DM 
98,7 
96,6 
89,7 
63,6 
42,4 
32,8 

De resterende miljoenen zijn verdeeld over 22 andere takken van industrie. 
Het blijkt, dat ongeveer 29 pCt van de aardolie-industrie, 25 pCt van de auto
mobielindustrie en 10 pCt van de elektro-industrie door Amerikaans kapitaal 
worden beheerst. 

In de sedert 1949 verstreken acht jaren zijn nog honderden miljoenen dollars 
in het economische leven van de Bondsrepubliek binnengedrongen, zoals juist 
de laptste tijd blijkt uit steeds talrijker berichten in de pers. 

Het zou echter onvoldoende zijn, indien men alleen de invloed van het par
ticuliere Amerikaanse kapitaal in West-Duitsland zou analyseren en de rol van 
het monopolistische staatsapparaat zowel van Amerika als van de Bondsrepu
bliek buiten beschouwing zou laten. De regeringen van beide staten hebben zich 
van dezelfde methoden bediend als na de eerste wereldoorlog, slechts met dit 
verschil, dat in mindere mate de afzonderlijke kapitalist zijn kapitaal en zijn 
goederen naar West-Duitsland exporteerde, doch dat de staat deze rol overnam. 
In de eerste na-oorlogse periode waren er wederom leveranties rvan levens
middelen en kleding (GARIOA). Deze JVonden hun voortzetting in het Marshall
plan. Met dit plan ontstond de Europese economische raad in Parijs, die een 
passende invloed op de daarbij aangesloten regeringen uitoefende. Deze Europese 
economische raad (ECA) was een Amerikaans bestuurslichaam in de rang van 
een ministerie, dat overal zijn vertegenwoordigingen had. De Bondsregering 
had eveneens een ministerie voor het Marshall-plan, dat door de ECA, op be
slissende wijze werd gedirigeerd.Na afloop van het Marshall-plan werd de 
ECA door het zogenaamde bureau voor wederzijdse veiligheid (MSA) ver
vangen. Op 1 augustus 1953 werd de MSA door het Bureau voor Buitenlandse 
Werkzaamheden (FOA) vervangen. 

Al deze plannen hadden tot doel, West-Europa en in het bijzonder West
Duitstand economisch en politiek aan de Amerikaanse belangen ondergeschikt 
te maken. De goederen die de Ver. Staten op grond van deze !Verdragen aan 
West-Duitsland leverden, werden op de Duitse markt verkocht en de daardoor 
gevormde DM-bedragen moesten op een zogenaamde tegenwaarderekening wor
den gestort. Dit "tegenwaardefonds" vormde de grondslag van het door het 
ERP-ministerie (Marshall-plan-ministerie) beheerde speciale vermogen. Deze 

419 



"tegenwaardemiddelen" waren de grondslag voor verdere investeringen voor 
de Westduitse industrie. Van de aldus gevormde bedragen werden in de jaren 
1951 tot 1954 van een totaal van 4,168 miljard DM twee miljard DM aan in
vesteringscredieten en toeslagen via de Bondsregering aan de industrie uit
gegeven. Op' de besteding van deze gelden oefend·e Amerika rechtstreeks in· 
vloed uit. Uit dit speciale vermogen zijn ook in hoofdzaak de bedragen voor 
propagandadodeinden en agentenorganisaties afkomstig. Hoe groot de invloed 
van· de monopolistische staat op de beleggingen in de industrie is, kan men aan 
de volgende gegevens zien: 

Van de totale kapitaalsinvesteringen waren afkomstig uit: 

kapitaalmarktmiddelen v. binnenlandse bron 
tegenwaardemiddelen resp. kapitaalinvoer 
middelen uit openbare bron 
zelffinanciering, kortlop_ende bankcredieten en 
andere middelen 

1926~'28 1951 
62,3% 
19,1% 

1,8% 

16,8% 

20,3% 
8 % 

29,7% 

42 % 
Zoals hieruit blijkt, daalde de investering uit kapitaalmarktmiddelen aanzien

lijk, evenals de directe kapitaalinvoer. Daarentegen namen de investeringen 
uit openbare begrotingsmiddelen en uit de zelffinanciering aanmerkelijk toe, 
en wel in een graad, die het verleden nimmer heeft gekend. 

De monopolistische staat investeerde aldus ontzaglijke bedragen aan kapitaal 
in de industrie, die naar de monopolisten vloeiden. De industriëlen bereikten 
door lage lonen en hoge prijzen alsmede door een ongehoorde opvoering van 
de arbeidsintensiteit nog nil1l)tl1er gekende winsten, die voor het grootste deel 
weer belegd werden. De "Industriekurier" 'Van 2 februari 1957 meldt, dat sedert 
de geldsanering tot einde 1956 de Bondsrepubliek, landen en gemeenten een 
bedrag van rond 34,5 miljard DM in gebouwen en uitrustingen hebben ge
ïnvesteerd. De totale investeringen in de economie in dezelfde tijd worden. 
geraamd op 240 miljard DM. Verder wordt medegedeeld, dat van de in veste· 
ringen van officiële zijde 10 miljard DM voor de bezettingsmogendheden en 
voor de eigen strijdkrachten gebruikt zijn en de resterende 24,5 miljard DM 
,voor civiele investeringen. Ook mag niet buiten beschouwing worden gelaten, 
dat de Westduitse staat, zelf een grote kapitalist is. Van de 41 grootste on
dernemingen bevinden zich 12 in eigendom van de bondsstaat met een nominaal 
kapitaal van 2.712,8 miljoen DM, die op hun beurt dochtermaatschappijen en 
andere ondernemingen controleren. In totaal omvat het "bondseigendom" 128 
maatschappijen met een nominaal kapitaal van 4855,2 miljoen DM, d.w.z. 
21,9 pCt van het totale aandelenkapitaal in West-Duitsland. Van welk een 
karakter dit "bondseigendom" is, wordt aangetoond door de bezetting van de 
raden van toezicht van deze twaalf maatschappijen. Twintig van de meest pro
minente vertegenwoordigers van het Westduitse industrie· en bankkapitaal heb
ben zitting in deze raden van toezicht. 

Het blijkt, dat het panticuliere Amerikaanse kapitaal samen met het "honds
eigen kapitaal" rond 40 procent van het totale Westduit se aanddenkapitaal be
zit en controleert. Het blijkt voorts, dat dez·e economisch machtigen ook de 
politieke vaders zijn 1van de met de Duitse belangen in strijd zijnde verdragen als 
het Marshall~plan, Kolen- en Staalgemeenschap en Parijse Accoorden. Door 
deze verdragen werd West-Duitsland economisch en politiek aan de Amerikaanse 
agressieve politiek gekoppeld. Het heeft tegelijkertijd zijn W est,europese bond
genoten economisch reeds overvleugeld en verdringt deze met behulp van de 
Amerikaanse imperialisten van hun traditionele markten. 

De laatste tijd kan men, evenals na de eerste wereldoorlog, een samenwerking 
tussen de Duitse en Amerikaanse grootindustriëlen constateren. De "W estdeut
sche Allgemeine" van 24 januari 1957 deelt mede, dat de "Phönix Rhein Rohr 
AG" (een stalen-buizenfabriek) reeds twee produktie-ondernemingen in Canada 
bezit, waaraan Canadese en Amerikaanse kapitalisten deelnemen. Met de Bethle-
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hem Steel Corporatiën samen zullen nog meer produktie-ondernemingen in V ene
zuela en Brazilië worden gefinancierd. Met Canadese firma's worden onder
handelingen gevoerd over het ontsluiten van ertslagen. De Thyssen-Hütte heeft 
een overeenkoms•t gesloten met de .. ARMCO Steel Corporation" over het 
wederzijdse uitwisselen van technische gege-vens en ontving onder gunstige 
voorwaarden een Amerikaanse lening van 10 miljoen dollar. De technische 
samenwerking is ook de voornaamste inhoud van een verdrag van Friedrich 
Krupp met de Amerikaanse .,Blaw-KAOY -Companie". Bovendien wil Krupp in 
samenwerking met Amerikaanse firma's aan objecten in onderontwikkelde lan
den deelnemen. De Klöckner--Werke hebben met de Amerikaanse staalonder
neming .,Republic Steel Corporation'" een verdrag met een looptijd van tien 
jaar afgesloten over het wederzijds uitwisselen van technische gegevens. 

Mannesmann had al traditionele betrekkingen met de Amerikaanse staal
industrie en heeft enkele maanden geleden een nieuwe Mannesmann-maatschappij 
opgericht, die moet dienen voor het behartigen en financieren van deze pan
Amerikaanse belangen. 

Ook de kapitaal-export van de Westduitse industrie is weer in versterkte mate 
begonnen. In 1952-'53 waren het 157,8 miljoen DM en in 1956 al weer 551,6 
miljoen DM, die naar het buitenland vloeiden. Van 1952 tot 1956 werd in totaal 
1312,3 miljoen DM geëxporteerd in de •vorm van deelname aan buitenlandse 
firma's en voor het oprichten van filialen van Duitse firma's. Daarvan gingen 
naar: 

Spanje 
Zuidafrikaanse Unie 
Nederland 
Argentinië 
Zwitserland 
Franse invloedssfeer 
Ver. Staten 
Canada 
Brazilië 

40,6 miljoen DM 
40,9 
61,8 
77 
79.5 

120.7 
125,3 
163 
293,3 

De resterende 314,2 miljoen DM zijn verdeeld over verschillende andere 
landen. (Mededeling uit .,Die Andere Zeitung" van 14-2-1957). 

Klaarblijkelijk werd, de na de eerste wereldoorlog begonnen samenwerking 
van het Duitse en Amerikaanse imperialisme niet alleen gedurende de tweede 
wereldoorlog voortgezet, doch zij wordt na de tweede wereldoorlog nog 
agressiever, brutaler en met nog grotere onverbiddelijkheid uitgevoerd. Daaruit 
blijkt, dat de Amerikaanse imperialisten, in hun streven, de gehele wereld eco
nomisch, politiek en militair te overheersen, West-Duitsland tot het instrument 
van hun eigen politiek hebben gemaakt ter beveiliging van hun invloed in 
Europa en als stootblok tegen het kamp van het socialisme. 

' (Wissen und Tat, 1957, nr 4) 
ARNOLD KERN. 

Voor gegevens werd 9eput, voorzover niet reeds aangegeven, uit: 
1. Kar! Offermann: De betrekkingen van het Amerikaanse imperialisme tot 

het Duitse imperialisme in de tijd van de republiek van Weimar (1918-1925). 
2. Het artikel in .,Wirtschaftswissenschaft" nr 1-1956 van de hand van Kurt 

Zieschang: Problemen van de investeringsfinanciering in West-Duitsland. 
3. .. Berichte des deutschen Wirtschaftsinstituts" nr 8-1953, nr 13 juli 1955, 

nr. 19/20 oktober 1955, nr. 7/8 april 1951. 
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BOEKBESPREKINGEN 

"Toscanini van nabij" 

De twintigs_t~ e~~ wordt in kringen ~an muziekliefhebbers vaak .,de eeuw 
van de dingent genoemd. En daarbij wordt niet in de laatste plaats gedacht 

~an de onlangs overleden Italiaan Arturo Toscanini, die meestal in Amerika di
ngeerde en gedurende enige tientallen jaren meer dan welke musicus dan ook eel) 
wereldpubliek in de ban heeft gehouden. 

Een karakterbeeld van een zo markante persoonlijkheid is altijd de moeite 
v.:aa.rd, vooral wanneer het berust op de persoonlijke herinneringen van iema~~d 
die Jarenlang een van zijn naaste medewerkers en vrienden is geweest, als Samuel 
Chotzinoff. 1) 

.. Toscanini heeft niet alleen bekendheid 'Verworven als een groot dirigent; door 
ZIJD afkeer van het fascisme is Toscanini voor velen en niet in de laatste plaats 
voor zijn landgenoten, het symbool geworden van een integer kunstenaar in de 
zo sombere periode van fascistische terreur. Dat neemt niet weg, dat de grote 
verering die duizenden en duizenden hem toedroegen veelal tot blindheid heeft 
geleid voor andere aspecten van zijn optreden, aspecten, waaraan wij bij de be
oordeling van deze ontegenzeggelijk grote figuur, niet voorbij mogen gaan. Tos· 
canini is een tyran geweest, voor zijn orkest en voor zijn persoonlijke omgeving; 
bovendien stond zijn kunst in hoofdzaak in dienst van enige gestandaardiseerde 
meesterwerken uit het verleden, zulks in tegenstelling tot de grote uitvoerende 
musici in de vorige eeuw als de pianiste Klara Schumann en de dirigent Hans von 
Bülow en later een figuur als Toscanini's tijdgenoot-coilega Pierre Monteux, die 
naast hun vertolkingen van het .,klassieke repertoire" ook voor eigentijdse mu· 
ziek krachtig op de bres stonden. En hoewel Toscanini ook wel nieuwe werken 
uitvoerde, kan men hem de grote verdiensten van Monteux op dit gebied toch 
onmogelijk toekennen. 

Dat zou nog zo erg niet zijn geweest wanneer dat alleen voor Toscanini gold, 
hetgeen helaas niet het geval is. De 'Vertaler Bertus van Lier wijst er in zijn voor
woord op, hoe de eerste helft van onze eeuw het internationale muziekleven op 
een reusachtig muziekconcours leek met een bepaald aantal verplichte nummers 
- het gangbare rijtje symfonieën, concerten, e.d. - met als één van de ~oornaam
ste bezwaren, dat de nieuwe muziek wel moeilijk tot zijn recht kon komen; voorts, 
dat de aanbeden uitvoerende musici onder invloed van blinde verering veelal hun 
eigen persoonlijkheid als doel gingen stellen boven de muziek die zij uitvoerden. 

Dit laatste geldt - hoe dan ook - niet voor Toscanini. Maar de despotische 
manier, waarop Toscanini met een orkest werkte, staat hiermee toch in het 
nauwste verband. Want ook hierin stond Toscanini allerminst op zich zelf; meer 
dirigenten traden als despoten op, en niet altijd ten voordele van het muziekle
'Ven. Zo een despotie is in ons land het regiem Mengelberg geweest. Willem 
Mengelbergs machtige kunst fascineerde het publiek en zijn opperheerschappij 
was dan ook onaanvechtbaar, aile kritiek van persoonlijkheden als Diepenbrock, 
Pijper, Vermeuten en Evert Cornelis ten spijt. En zo kon Mengelberg zijn ga~g 
gaan, ongeacht het feit, dat hij het niet altijd even nauw nam met de voors~hnf
ten van de componist, zich niet bekommerde om de rechten van begaafde Jonge 
Nederlandse componisten op de uitvoering van hun werken, terwijl hij zijn or· 
kest meer als persoonlijk instrument, dan als een coilectief van eerste klas musici 
bejegende, om maar te zwijgen van zijn houding tegenover zijn Nederlandse me· 
dedirigenten ..... . 

t) Samuel Chotzinoff- Tosca.nini van nabij. 
Uitgarve J. M. Meulenhoff I 15.90. 

422 



En al was Mengelberg aanvankelijk een groot vernieuwer, die toch maar Mah
ler in ons land introduceerde en ook Diepenbroek gemeten met Hollandse maten 
redelijke kansen heeft gegeven, Pijpers derde symfonie moest in ons land worden 
geïntroduceerd (!) door . . . . . Monteux, terwijl Matthijs ·V ermeulen uit pure el
lende naar Frankrijk vluchtte. 

In dit licht moet ook T oscanini worden gezien, al onderscheidde hij zich in 
verschillende opzichten gunstig van Mengelberg. Hd meest opvallende verschil 
is natuurlijk hun houding tegenover het fascisme, maar ook mag gewezen worden 
op het feit dat Toscanini zich zelf altijd een dienende rol heeft toegekend 
en met pijnlijke correctheid de aanwijzingen der componisten die hij uitvoerde 
opvolgde. Toscanini was, en dat is zeker een van zijn sympathiekste zijden ge
weest, zeer onzelfzuchtig. 

Het is de verdienste van Chotzinoff aan de hand van vele herinneringen, dik
wijls kostelijke anecdoten, een eerlijk en natuurlijk beeld van Toscanini gegeven 
te hebben, een beeld dat getuigt van de grote verering voor de ,.Maestro", maar 
ook van zijn eigen niet bepaald benijdenswaardige positie als lakei van een ab
soluut monarch. De openhartigheid waarmee hij zijn eigen ongemakken en die 
van anderen beschrijft, zijn rvleiersdiensten incluis, confronteert ons op maar al 
te duidelijke wijze met de keerzijde van ,.de eeuw van de dirigent", hoe humo
ristisch en levendig het boek ook geschreven is. 

* * * 

Op één punt is Chotzinoff m.i. te weinig kritisch. Zoals gezegd. Toscanini's 
kunst bestond in hoofdzaak in het reproduceren der gangbare meesterwer

ken, symfonieën van Beethoven en Brahms, opera's van W agner en V er di. De oor
zaken van het gemis aan kritiek in deze is wel, dat Chotzinoff's artistieke idea
len in hetzelfde vlak liggen als die van Toscanini. En al voert een uitweiding hier
over enigszins buiten het bestek van een boekbespreking, dit verschijnsel raakt 
m.i. te zeer de kern van de befaamde "eeuw van de dirigent", om een nadere be
schouwing over dit probleem in een beoordeling rvan Toscanini te kunnen ontbe
ren. 

Chotzinoff schrijft weinig over moderne muziek. Maar veel betekenend is zijn 
mededeling, dat iemand hem eens waarschuwde een bepaald persoon, die, zoals 
hij het uitdrukt, "verslaafd (was) aan ultramoderne muziek" vooral niet voor 
een diner te vragen, waarop Toscanini was uitgenodigd! Hoever het begrip ,.ver
slaafd zijn aan ultramoderne muziek" bij Chotzinoff reikt, is niet geheel duidelijk. 
Natuurlk zijn er snobs, die iedere gekkigheid als een Openbaring van Johannes 
aanprevelen. Maar er zijn ook snobs, die zweren bij ,.het allerhoogste" van ,.een 
Bach", ,.een Brahms", ,.een Bruckner", of mutatis mutandis ,.een Toscanini" en 
bij iets minder allerhoogst hun portie laten staan. Van Lier wijst er in zijn voor
woord op, hoe de dirigenten .- respectievelijk ook pianisten en violisten .- cul
tus j u i s t d e v e r b r e i di n g va n d i t s o o r t s n ob s in de hand heeft ge
werkt. Daar wordt niet over geschreven; maar in de kringen rondom Toscanini 
werd hij zo op handen gedragen, werd hij zo gevleid en zó ontzien, en werd naar 
onze maatstaven zo voor hem gekropen, dat het niet wel doenlijk is te veronder
stellen, dat aan de talloze uitgebreide diners met Toscanini aan het hoofd rvan de 
tafel onder de vele .- na grondige selectie .- uitgenodigde gasten niet menig
maal een dergelijke snob aangetroffen kon worden. En bovendien, of de in dit 
milieu als aan .. ultramoderne muziek rverslaafd" georakelde persoon we r k e
l ij k een snob is geweest is ook een nog niet opgehelderde vraag ..... 

Bezien we thans uit wat voor een milieu de gasten op de diners met Tosca
nini werden gerecruteerd. Wel, dat waren, te oordelen naar de beschrijvingen 
van Chotzinoff, in hoofdzaak voorname Amerikaanse burgers en eveneens voor
name (uitvoerende) musici. Dat was het milieu, waarin de arme man die niet 
mocht meeëten vanwege zijn te grote behoefte ook iets nieuws te horen, kennelijk 
een uitzonderingspositie innam. 

423 



Dit is wel merkwaardig, want in progressieve kringen komt men niet zelden 
de stelling tegen, dat de .. ultramoderne muziek" de uitdrukking zou zijn van de 
ideologie van de huidige bourgeoisie. Maar de tegenstelling tussen de smaak van 
de gasten der Toscanini-diners en de liefhebber van ,.ultramoderne muziek" 
wijst veeleer op een b r e u k tussen de moderne componist en de bourgeoisie. 
Natuurlijk oefent de bourgeoisie, zijnde de heersende klasse, invloed uit op de 
opvattingen die aan de scheppingen der moderne componisten ten grondslag lig· 
gen. Maar er is toch een groot verschil tussen een kunst die b e i n v I o e d wordt 
door de ideeënwereld van de bourgeoisie en een kunst die de u i t d r uk k i n g 
is van de ideeënwereld van de bourgeoisie. 

De moderne muziek is veel meer een reactie van een vereenzaamd intellect op de 
huidige kapitalistische maatschappij, en wordt dus over het algemeen meer nega· 
tief dan positief bepaald door de ontwikkeling van de moderne bourgeoisie. 

Deze reactie uit zich echter op de meest uiteenlopende manieren. Dikwijls heeft 
zij het karakter van een fel individueel protest - waarbij meermalen van een 
rechtstreekse invloed van de arbeidersbeweging gesproken kan worden - dik
wijls is het meer een vlucht hetzij in een of andere mystiek, hetzij in het musice
ren als abstractie, waaruit een krachtige, menselijke inhoud vrijwel geweerd 
wordt. Direkte invloed van de ontwikkeling van de bourgeoisie treft men het 
duidelijkst aan in het ziekelijke pessimisme dat vele moderne werken kenmerkt, 
zulks wel te onderscheiden van zuivere menselijke tragiek, die onder de huidige 
verhoudingen uiteraard eveneens veelvuldig tot uiting komt. 

Tegenover dit pessimisme staan de idealen van hen die met enthousiasme strijden 
voor een nieuwe cultuur, al ontbreekt voor het verwezenlijken hiervan de maat
schappelijke bodem, zolang de componist geen aansluiting kan vinden bij de 
•vernieuwende maatschappelijke kracht: de arbeidersklasse. 

Het is duidelijk, dat wij de moderne muziek niet in een enkele slagzin kunnen 
beoordelen, maar ons ter dege af dienen te vragen, welke tendenzen in een af
zonderlijk geval overheersen, waarbij dan de grote moeilijkheid zich voordoet, 
dat al deze tendenzen niet streng gescheiden zijn, maar veelal door elkaar lopen. 
Maar nu mag het voor o n s van groot belang zijn uit te m,aken welke impulsen 
in een bepaald geval de overhand hebben, progressi'eve of reactionaire, gezonde 
of ziekelijke, fascinerende of abstract-formele, voor een rechtgeaarde bourgeois 
is dat toch in mindere mate het geval. daar al deze tendenzen in al hun onderlinge 
tegenstrijdigheden in ieder geval dit met elkaar gemeen hebben, dat zij het on
weerlegbare bewijs leveren, van de on d e r g a n g va n d e b u r g e r I ij k e 
c u I t u u r. En daar wordt hij doorgaans toch liever niet mee geconfronteerd. 
Daarvan getuigt immers .. de eeuw van de dirigent"! 

Is het niet je reinste apekool te spreken van .,de eeuw van Bruno Walter", en 
niet van .,de eeuw van Bartok"? Of mdsschien .. de eeuw van Paul van Kempen" 
en niet die van Wil1em Pijper? Voor de burger kennelijk niet. 

Het cultuurideaal van iedere heersende klasse is uiteindelijk de weerspiegeling 
van zijn grootheid, ook dat van de huidige bourgeoisie. Maar de grootheid van de 
bourgeoisie is een grootheid zonder toekomst, zodat zij, en dat is meer dan sym
bolisch, geen componist tot een noot muziek kan inspireren. Hetgeen vroeger, 
mits de brave burger goed werd verpakt in antieke of middeleeuwse costuums, 
nog wel het geval was. Vandaar, dat de dirigentencultus en de daarmee gepaard 
gaande cultus der enkele hoogtepunten van de muziek uit het verleden - op 
hoge uîtzondering ook nog wel uit het heden - veel meer aan het cultuurideaal 
•van de bourgeoisie beantwoordt, dan de moderne muziek. De componist wendt 
zich in meerdere of mindere mate af van de bourgeoisie - en evenzo wendt de 
bourgeoisie zich af van de componist - hetgeen voor hem de noodzaak ver
scherpt nieuwe, en zolang hij geen aansluiting bij een nieuw inspirerend collectief 
kan vinden, vooalsnog eenzame paden te betreden. Zulks juist in s c h er p c on
f I i ct met het in over-sublieme uitvoeringen van de erkende standaardwerken 
van vroeger culminerend muziekleven. Inderdaad, de weerspiegeling van een 
grootheid zonder toekomst. 
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En naar deze uitvoeringen, gewijd aan de negende symfonie van Beethoven, 
of van Bruckner, of van Mahler, uitvoeringen die meer en meer het karakter van 
een religieus ceremonieel verkregen, trekt, vooral ook in ons land, de bourgeois, 
al clan niet in gala-gewaad, en niet zo zeer naar een uitvoering van een symfonie 
van Pijper. En in dienst van dit ceremonieel heeft Toscanini gedurende een halve 
eeuw als opperste Hogepriester gefungeerd. 

* * * 

Deze kijk op Toscanini's kunst verschaft ons tevens de sleutel tot het begrij
pen van een ander typerend facet van "de eeuw van de dirigent". En daar

mee komen we weer terug tot het boek van Chotzinoff. Chotzinoff wijst er n.l. 
op, dat Toscanini zijn orkestmusici als zijn vijanden beschouwde, die in het 
belang van W agner of in het belang van V erdi overwonnen moesten worden. 
Nogmaals zij er op gewezen, dat Toscanini nooit zichzeI f als doel heeft ge
zien; met uiterste zorg streefde hij er naar, de bedoelingen van de componisten 
te verwezenlijken, bestudeerde zelfs grondig de geschriften van W agner, ten 
einde precies te weten, hoe W agner een bepaald fragment uit de "Meistersinger" 
uitgevoerd wilde hebben. Maar, al is deze eigenschap zeker sympathieker dan 
de ijdelheid van uit~oerende musici die in de eerste plaats zichzelf wilden laten 
schitteren, ze is ook des te typerender voor het wezen van het rituele ceremo
nieel van Toscanini's concerten. 

Immers, W agner en V erdi zijn in feite dood. Wat zij thans nog te betekenen 
hebben i.s alleen en uitsluitend, wat hun muziek voor het huidige muziekleven te 
betekenen heeft. Maar Toscanini draaide de zaak om en stèlde het muziekleven 
in die n st van de componisten uit het verleden. En in dienst van deze God
heden "overwon hij zijn vijanden", de orkestmusici, d.w.z. hij schold, raasde, 
tierde, wanneer ook maar een kleinigheid niet naar zijn zin - gezien als W ag
ners - zin ging, trok woedend zijn gouden horloge uit zijn vestzak en stampte 
het aan gruzelementen, of weigerde na een uitvoering van een opera waarin eni
ge blazers aan het slot een nog zo minieme fractie van een seconde te vroeg in
zetten, in het applaus te delen, om daarna alles omver te smijten, wat maar los 
en ~ast was. "In dienst van W agner" of ,.in dienst van Verdi'' ontzag hij niets 
en niemand, zichzelf niet, zijn vrouw niet, zijn musici niet en de heer Chotzinoff 
niet. Nogmaals, Chotzinoffs boek is zeer openhartig. Het is zelfs voorgekomen, 
in zijn jeugd, dat Toscanini zijn dirigeerstok naar een violist smeet die een fout 
maakte en hem dusdanig aan het oog wondde, dat hij voor duizenden lire aan 
ziekenhuiskosten kon opdraaien. 

Dit alles kan men lezen in het boek van Chotzinoff. Maar merkwaardig is, dat 
Chotzinoff, hoe vreselijk hij dit alles ook vindt, het toch niet in duidelijke ter
men veroordeelt! Zeker, het was de keerzijde van Toscanini's grootheid en dat 
zal hij niet goedpraten ..... maar men mist toch, in alle openheid en eerlijkheid 
en in alle tragikomische verschrikkelijkheid waarmee dergelijke voorvallen be
schreven worden, e en k r a c h t i g a f wij z e n d o o r de e I. Want, al mag 
het waar zijn dat een dirigent in zijn orkest vaak weerstanden te overwinnen 
heeft, b.v. door gemakzucht van sommige musici, het feit dat Toscanini in zijn 
musici zijn v ij a n d en zag in plaats ~an een collectief dat met hem samenwerkt 
aan een gemeenschappelijk ideaal, is allesbehalve een basis voor een gezonde 
verhouding tussen dirigent en orkest te noemen. Te meer, wanneer men bedenkt. 
dat Toscanini altijd met eersterangs orkesten optrad, en in het bijzonder het door 
Chotzinoff speciaal voor Toscanini samengestelde NBC-orkest een waar keur
korps is geworden, waaruit ieder musicus op wie Toscanini ook maar enige aan
merking had werd geweerd. 

En het principe waarop Toscanini's verhouding tot zijn musici berustte 
heeft Chotzinoff wel beschreven, toegelicht met allerlei pikante gebeurtenissen, 
maar niet alszodanig veroordeeld. Wel. wanneer soortgelijke gebeurtenissen 
plaats vonden buiten de muziek om, dus in persoonlijke kring, waar Toscanini 
ook, ronduit gezegd, de beest kon uithangen, dan kwam Chotzinoff zelfs - de 
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stoutmoedige! - een enkele maal in verzet, althans wanneer vleiende, soms be
paald schijnheilige manoeuvres niet konden baten; al wist Chotzinoff daarna niet 
hoe gauw hij een verzoening met zijn vereerde Maestro tot stand moest brengen. 

De oorzaak van Chotzinoffs weifelen ten aanzien van zijn kritiek ligt mijns 
inziens daarin, dat hij Toscanini's idealen in feite volkomen deelde. En intuïtief 
voelde hij, dat Toscanini's optreden tegen zijn musici de uiteindelijke consekwen
tie was rvan een artistiek ideaal dat berust op een ritus, een offerande aan het 
gestorven Genie. 

Hoezeer Toscanini's optreden en Chotzinoffs sympathie voor Toscanini's ide
alen in hem een conflict veroorzaakten, een conflict waaraan wij waarschijnlijk 
het gehele boek te danken hebben, blijkt uit het volgende voorval. Toscanini 
voerde eens te Salzburg W agners Meistersinger op. Het moet een grandioze uit
voering zijn geweest. Maar aan deze uitvoering ging het een en ander vooraf. 
Toscanini had voor een bepaalde rol zelf een zanger uitgenodigd. Hij beschouw
de hem als een uitstekend zanger (dat wil wat zeggen!) maar op de repetities 
beviel deze hem toch niet helemaal. Hij was niet geknipt voor die rol. Toscanini 
was somber, at zeer weinig, en mompelde in zichzelf: .. Povere Toscanini ..... 
povere Toscanini". Eindelijk hoorde Chotzinoff wat er aan haperde en pruttelde 
tegen: ,.Maar U hebt hem toch zelf uitgekozen ..... Bovendien is het nu te laat. 
Hij kwam hier met grote onkosten, huurde een villa en liet zijn gezin meekomen. 
U kunt hem nu niet wegsturen. 't Zou zijn reputati<e kosten". Toscanini wierp 
hem een minachtende blik toe en zei: ,.Vind je dat ik moet denken aan die man, 
of moet denken aan W agner?" Chotzinoff tvervolgt dan: .. Mijn hart kromp in
een voor ,.die man". Maar de Maestro had de eerste ronde gewonnen, en elk 
beroep op sentiment zou verder beschouwd worden als een krenking van zijn 
integriteit als kunstenaar". Het resultaat was, dat ze samen beraamden hoe ze 
zich van ,.die man" konden ontdoen zonder zijn carrière te breken. De oplossing 
werd gevonden door hem een brief te schrijven (hetgeen nachtwerk werd) waar· 
in stond, dat Toscanini gemerkt had, dat de zanger zich niet wel voelde en best 
begrijpen zou, wanneer deze een kuur ging nemen. De zanger nam inderdaad zijn 
kuur en dankte de Maestro voor zijn medeleven. Zoals gezegd, de uitvoering 
slaagde geweldig; maar Chotzinoff levert dan zijn commentaar: .. Geheel verge
ten was de arme zanger die opofferingsbereid een .. kuur" was gaan doen. Er 
was op nobele wijze ,.aan Wagner" gedacht ten koste van het geluk van één 
en w i e k o n zeg g en d a t h e t n i e t t er e c h t w a's ge s c h ie d?" ( cur
sief van mij, C.P.) 

* * * 

Men zou Toscanini onrecht aandoen wanneer men hem aansluitend van deze 
kant bekeek. Dat doet Chotzinoff dan ook beslist niet. Toscanini was in· 

derdaad een fascinerende persoonlijkheid, hoe ongenaakbaar hij ook kon zijn. 
Zijn toewijding voor de muziek, zijn ongehoorde capaciteiten, zijn onverschillig· 
beid voor zijn wereldroem - wie zal kunnen ontkennen dat dat groots was? 
Maar ook daarin was en bleef Toscanini Toscanini. Om een voorbeeld uit Chot
zinoffs kostelijke anecdoten te geven: Toscanini haatte publiciteit. Vooral de tal
loze manoeuvres die Chotzinoff uit moest denken om de persfotografen die Tosca
nini ..- hoe dan ook - moesten .. hebben" wanneer hij uit Europa naar Amerika 
terugkeerde, behoren tot de fraaiste gedeelten van het boek. Maar hoe schrander 
Chotzinoff hierin ook was, de fotografen waren ook niet mis en zo kon het wel 
eens gebeuren, dat van de Maestro een knipje werd gemaakt - die het niet moest 
merken, want toen dat een keer w e 1 gebeurde, stormde de reeds zeer bejaarde 
Toscanini achter de boosdoener aan, die slechts aan een duchtig pak slaag kon ont
komen doordat twe!e nonnen de razende achtervolger de weg versperden. Dit 
geschiedde, toen Chotzinoff hem juist met de grootste moeite had weten te over
tuigen, dat hij niet te oud was om nog te dirigeren. 
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Maar belangrijker dan Toscanini's verachting voor roem en publiciteit was wel 
de grote sympathie die hij, zelf van eenvoudige komaf, altijd voor het volk heeft 
behouden. 

Zo heeft Toscanini veel voor de radio gedirigeerd en men weet, dat de ge
luidsweergave van de radio nooit honderd procent volmaakt is. T oscaruni heeft 
zijn antipathie tegen de radio (en ook de gramafoon) uitsluitend kunnen over
winnen door het bewustzijn, ciaarmree zeer velen een muziekgenot te kunnen ver
schaffen, hetgeen anders wel voor een zeer beperkte kring gereserveerd was ge
bleven. Dat was ongetwijfeld een grote opoffering voor een man, die bij de 
kleinste oneffenheid op een orkestrepetitie zijn gouden horloge stuk kon trappen! 

En het is ook Toscanini's liefde voor het volk geweest, die hem, ondanks dat 
hij zich volgens Chotzinoff altijd als een niet-politieke figuur beschouwde, toch 
in de politiek dreef. 

Chotzinoff heeft een belangwekkend beeld gegeven van Toscanini' s verhou
ding tot het fascisme. Hij vertelt hoe Mussolini vlak na de eerste wereldoorlog 
Toscanini wist over te halen om zich, uit deernis voor het lot van de Italiaanse 
arbeiders en boeren, met hem candidaat te laten stellen op één socialistische ver
kiezingslijst! Zij werden niet gekozen, overigens niet tot Toscanini's verdriet. 
Maar weldra ontpopte Mussolini zich als fascisten-leider en Toscanini heeft hem 
sindsdien zijn levenlang gehaat en veracht. Toscanini, die voor de tweede we
reldoorlog in de lente in Italië woonde, leverde altijd openlijke kritiek op Mus
solini, hetgeen zijn gezin duizend vrezen deed uitstaan. Tevens was hij lid van 
een ondergrondse organisatie. V el en van zijn vroegere vrienden meden Toscanini 
uit angst voor anti-fascist gehouden te worden. Toscanini had uiteraard grote 
verachting voor hen. Het Italiaanservolk bleef hem juist trouw, maar blijken van 
verering wees Toscanini eveneens fel van de hand. 

Mussolini heeft hem vermoedelijk uit angst voor de publieke opinie nooit ge
arresteerd, maar hem herhaaldelijk getracht in te· palmen, hetgeen op niets uit
liep. Eénmaal wist het operagezelschap van de ,.Scala" te Milaan Toscanini te 
bewegen bij Mussolini voor haar belangen te pleiten. Chotzinoff beschrijft dan, 
dat Toscanini iedere keer als hij over dit onderhoud sprak weer. even bleek werd 
en geeft dan Toscanini's eigen woorden weer: ,.Ik was doorweekt als na een re
petitie. Ik keek hem niet in zijn ogen. Hij sprak een hele tijd. Ik hoorde niet wat 
hij zei. Ik gaf geen antwoord. Toen ik het niet langer verdragen kon daar te zijn, 
keerde ik mij om en ging weg. Het was een fiasco, want ik vergat datgene te 
zeggen, waarvoor ik gekomen was. Ik had maar één behoefte: mijn handen om 
zijn nek te sluiten en hem te worgen. Ah, miserial Het was verkeerd van me om 
me te laten verleiden en daar te komen. Ik moet altijd alleen doen wat mijn g e
v oe 1. niet wat mijn rv e r s t a n d mij zegt te doen". 

Het is duidelijk dat Toscanini's consekwente en moedige houding tegenover 
het fascisme voor velen een grote morele steun moet zijn geweest, hetgeen in die 
moeilijke jaren geen luxe was. We kunnen tegen bepaalde aspecten van zijn op
treden ernstige bezwaren maken, maar hij blijft, hoe dan ook, een groot man, 
niet alleen om zijn artistieke kwaliteiten, maar ook om zijn karakter. 

En het boekje van Chotzinoff leest men in één avond uit. 

CAREL FORCELIJN 
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Een jurist bestrijdt de 
Parijse aceoorden 

D E Parijse Aceoorden (Verdragen) zijn thans ruim 2 jaar van kracht, en 
helaas maar al te vaak vergeet men in ons land, dat met die ratificatie -

naar het woord der Sowjet--regering - een nieuwe situatie in Europa is inge
treden. 

Na de vorming van de NAVO zónder West-Duitsland, betekende de oprich
ting van de West-europese Unie als onderdeel van de NAVO mét West--Duits· 
land, de definitieve bezegeling van de breuk der bondgenootschappelijke samen
werking tegen Duitsland in de jaren 1941-1945. 

De Sowjet-regering heeft daar de juiste conclusies uit getrokken. Zij zei de 
verdragen van vriendschap en wederzijdse bijstand met Engeland en Frankrijk 
op, omdat zowel Londen als Parijs weigerden de consequenties van die verdra
gen te aanvaarden: d.w.z.: zij weigerden af te zien van de Parijse Accoorden. 

Voor de Sowjet-Unie en de met haar verboriden volksdemocratieën was de 
ratificatie van de EDG 2 bovendien voldoende grond voor zeer ernstige en 
vastberaden tegenmaatregelen: de oprichting van het Pact van War scha u als mi
litaire, politieke en economische afweer-organisatie, onder uitdrukkelijke he· 
paling dat zij automatisch ?al zijn ontbonden, wanneer een stelsel van collectieve 
veiligheid in Europa tussen de landen 1van .. Oost en West" zou zijn geves~gd. 

Een andere uiterst gewichtige kant van de ratificatie _der Parijse Accoorden: 
de splitsing van Duitsland werd eveneens in feite bezegeld. 

Duidelijk had de regering in Moskou het gesteld: ratificatie van EDG 2 maakt 
onderhandelingen tussen de vier bezettingsmogendheden over de Duitse her
eniging zinloos. 

Het vraagstuk van de Europese veiligheid, van de opheffing van het agres
sieve Westeuropese en het defensieve Warschau-Pact werd primair, dat van 
de Duitse eenheid werd er aan ondergeschikt. 

En: dit laatste vraagstuk werd een zaak van de twee Duitse staten, die elk in 
één van beide pacten waren opgenomen. 

De Sowjet-Unie, die als enige grote mogendheid zowel met Berlijn als Bonn 
diplomatieke betrekkingen onderhoudt, 'Verklaarde zich overigens volledig bereid, 
haar bemiddeling en hulp bij het inter-Duitse eenheidsgesprek te verlenen. Maar 
nadat de westelijke drie geweigerd hadden, het Verdrag van Potsdam inzake 
Duitslands toekomst en status uit te voeren, en dit door de ratificatie van de 
Parijse Aceoorden definitief te kennen hadden gegeven, viel over die zaken op 
het vlak der .. grote vier" niet meer te spreken. 

* * * 

Men ziet, welk een ontzaglijke consequentie de militarisatie van West· 
Duitsland in NAVO-verband door middel van de Parijse Aceoorden heeft ge· 
had. We hoeven trouwens maar één naam te noemen: Speidel. om de gevolgen 
ervan volledig te beseffen. West-Europa, gedrild door de revanchistische Duitse 
militaristen onder Amerikaanse supervisie, om de aanval tegen de democrati· 
sche landen van Oost-Europa te beginnen, ziedaar het doel ervan. 

De verschijning van het boekwerk .. Di e P ar i s e r V er t r ä g e" van de 
hand van de befaamde Weense volkenrechtgeleerde prof. H ei n r i c h B r a n d
w ei n e r*) is daatom van grote betekenis. Niet alleen vindt men hier alle ver
dragsteksten met alle bijlagen - en dat zijn er nog al wat -, maar in een dertigtal 
pagina's leidt Brandweiner de uiteraard nogal ingewikkelde stof op bijzonder 
heldere en gezaghebbende wijze in. 

Hij komt daarbij tot een aantal opmerkingen en conclusies, die in de strijd tegen 
de Parijse Aceoorden van zeer 'Veel waarde zijn. 
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Wij willen er hier enkele van weergeven om een indruk te geven van het
geen dit boek betekent. 

Achtereenvolgens behandelt Brandweiner de politieke, de militaire clausules 
der P.A., alsmede hun verhouding tot het geldende volkenrecht. 

Wat de politieke clausules betreft, merkt hij o.m. op, dat ondanks anders lui
dende beweringen, van een werkelijk practische souvereiniteit der Westduitse 
Bondsrepubliek niet kan worden gesproken, omdat de militaire bezetting door 
de USA, Engeland en Frankrijk, voor onbepaalde tijd in de P.A. is opgenomen. 

Dit klinkt wel als een formeel argument, wat het gezien 's schrijvers vak en uit
gangspunt ook is, maar bij de duidelijk zichtbaar groeiende tegenstellingen tussen 
Duitse, Amerikaanse, Engelse en Franse kapitalistische belangen, heeft het voor 
het Duitse volk en voor de verhoudinqen in het westen, zeer zeker practische 
betekenis. 

Men denke in dit verband maar aan Stalins**) uitspraak, dat het ,.aan won
deren geloven" zou zijn, wanneer men wil aannemen, dat West-Duitsland(en 
Japan) zich niet aan de heerschappij van de USA zullen proberen te ontwor
stelen. De door Brandweiner genoemde bepalingen over de bijzondere status der 
drie bezettingsmachten zullen daarbij hun eigen rol spelen, wanneer de werke
lijkheid der politieke machtsverhoudingen er onvermijdelijk tegen aan gaan 
botsen. 

Zeer nadrukkelijk wijst Brandweiner overigens de rechtsgeldigheid af, die 
de westelijke erkenning van de Bonner regering als enige Duitse regering 
over het gehele grondgebied van het voormalige Hitler-rijk zou bezitten. Dit 
is een ,.burgeroorlog - principe", zo zegt Brandweiner puntig, en hij wijst op het 
Koreaanse voorbeeld,toen met Syngman Rhee als ,.enig wettig" Koreaans be
wind, de Noordkoreaanse regering voor de westelijken als ,.opstandelingen" 
kon doorgaan. Hetzelfde probeert men nu ·met de regering van de DDR te 
doen, door haar feitelijk staatsgezag te ontkennen. 

Brandweiner wijst op nóg een gevaarlijke kant van de westelijke bedoe
lingen met deze ontkenning van het bestaan der regering-Grotewohl: het UNO
Handvest zou het de NAVO-staten door deze houding mogelijk maken, for
mele voorwendselen te vinden voor een aanval tegen de DDR. en de met haar 
verbonden staten van het Warschau-Pact. Aan de verklaring van Adenauer, 
dat hij de Duitse eenheid niet met geweld zal nastreven, hecht de Weense 
hoogleraar dan ook geen enkele betekenis. 

In het gedeelte over de militaire bepalingen merkt de schrijver o.a. op, dat 
Adenauers verklaring, geen atoomwapens te zuilen maken, uiteraard geen 
verbod, ze te gebruiken betekent. Hoe waar deze opmerking is, weten wij van 
de recente gebeurtenissen voldoende. 

Bovendien, Adenauers verklaring betreft aiieen het grondgebied van West-
Duitsland. Elders kunnen Krupp, IG-Farben c.s. dus hun gang gaan. 

Toezicht op de naleving van Adenauers belofte is daarbij uitgesloten, 
omdat nadrukkefijk (Protocol I II aanhangsel Il) él!foom-pl10i:ludie 
voor civiel en "zuiver-wetenschappelijk" gebruik van contröle uit
gesloten is. Men kan in de Westduitse fabrieken dus ongestoord 
atoom-energie voor militaire doeleinden aanwenden, en doet dat ook, 
volgens tal van aanwijzingen. 

Hier één critische noot: Brandweiner vermeldt ten onrechte, dat de Parijse 
Accooren als omschrijving van ABC-wapens, de tekst van art. 107 van het ver
worpen EDG-Verdrag zouden hebben overgenomen. Door de CPN-Tweede 
en Eerste Kamerfracties is tijdens de debatten over de Parijse Aceoorden op 
de verandering wat betreft de atoomwapens gewezen, waarbij zij een pover 
antwoord van de regering ontvingen. (vgl. o.a. Handelingen Tweede kamer 
29-3-55 p. 789 en M.v.A. Parijse Aceoorden p. 7). 
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In het derde gedeelte vernietigt Brandweioer onweerlegbaar de mythe, als 
zouden de P.A. de nieuwe Duitse W ehrmacht in toom willen en kunnen houden. 
Brandweiner wijst er op, dat de W ehrmacht 5 maal zo groot zal worden als die 
welke h e e l Duitsland na de Eerste Wereldoorlog op de been mocht brengen, 
zodat Bonn dus .. zeer spoedig in staat zal zijn . . . tegenover de andere leden 
van de W est-europeese Unie het overwicht" te •verkrijgen. Het .. zal voor alle 
nabuurstaten een gevaar worden." 

Krachtens NAVO- en Parijse Verdragen kunnen W ehrmachtseenheden in 
de andere deelnemende landen worden gelegerd . 

.. Op deze wijze wordt militair verwezenlijkt, wat met de integratie 
der Kalen- en Staal-gemeenschap en de EDG destijds beoogd werd: 
de samentrekking van alle Westeuropese landen tot één staat - de 
Europese Gemeenschap - die zeer spoedig beheerst zou worden door 
de Westduitse strijdkrachten onder Amerikaans opperbevel," aldus 
Brandweiner, die pleit voor een Europees Veiligheidsstelsel ter door
kruising dezer noodlottige ontwikkeling. 

Volkenrec;:htelijk bewijst de hooggeleerde schrijver voorts de onhoudbaarheid 
der P.A. in verhouding tot het Handvest derVerenigde Naties. Als belangrijkste 
bewijslast brengt B. daarbij de weigering der NAVO-staten naar voren, de 
Sowjet Unie in hun westelijke bondgenootschap op te nemen. ,.Door de toe· 
treding der USSR tot de NAVO zou deze een toelaatbaar regionaal verdrag 
zijn geworden." 

Ziehier slechts enkele der voornaamste conclusies en argumentaties van 
Brandweiner. Wij zouden allen, die de Duitse taal machtig zijn, en de strijd 
tegen de Duitse herbewapening ook op meer intellectueel vlak voeren, dringend 
willen aanraden, van dit boek kennis te nemen. De royale en overzichtelijke uit· 
!Voering ervan, maakt het verwerken van de niet eenvoudige stof ook voor niet· 
vakbeoefenaars mogelijk. 

W. KLINKENBERG. 

*) Heinrich Brandweiner - Die Pariser Verträge - 1956 Akademie-Verl~g Berlin. 

**) J. W. Stalin - De economische vraagstukken van het Socialism'e in de 
Sowjet-Unie - 1952 Pegasus, 2-ck druk 
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Goud 

Meer dan twaalf jaar ligt de Nazi-bezetting nu achter ons. Maar zoveel ont
stellend leed brachten de fascisten over ons en de gehele wereld, dat van 

de herinnering aan de verschrikkelijke periode nog niets vervaagd is en waar· 
schijnlijk nooit vervagen zal. Elk monument, elke straat, iedere schuilhoek heeft 
een van ons wel wat te zeggen. Vooral in deze tijd waarin de Speidels en IJzeren 
Kruisdragers opnieuw op macht en verovering uit zijn. 

Het nieuwste boek rvan Boris Polewoi "Goud"*, is zo'n herinnering aan deze 
tijd, het is een monument voor de doden en lervenden, die vielen en streden tegen 
dezelfde rovers en plunderaars, die ons land brandschatten. Daarom in de eerste 
plaats is het door de progressieve mensen in ons land zo goed ontvangen. Omdat 
het voor velen een stuk van hun eigen strijd was. Een, die met een overwinning 
eindigde. Daar putten we de inspiratie uit voor de nieuwe strijd, die thans gaande 
is. Tegen dezelfde vijanden, compleet met helm en paradepas. Maar ook met 
dezelfde vrienden. Gewone mensen, die zich in het normale leven niet van de 
andere onderscheiden. Communisten, komsomoltsen, partijlozen. 

Hen heeft Polewoi op een voetstuk verheven door de heroïsche tocht te be
schrijven van een groepje mensen dwars door het bezette Sowjetgebied met de 
opdracht een zak goud achter het front in veiligheid te brengen. Goud, wat be
tekent nu goud in de Sowjet-Unie? Een van de hoofdpersonen in dit boek, de 
kleine typiste Moesja, vraagt het zich meermalen af. In een kapitalistisch land 
kun je je de waarde ervan voorstellen. Daar geeft het de bezitters macht en aan
zien. Maar in de Sowjet-Unie? "Wij kunnen er oorlog mee voeren tegen de fas
cisten, er tanks en vliegtuigen voor kopen", legt een van de oudere communisten 
uit. 

De fascisten, dat zijn de barbaren, die met hun vliegtuigen de evacuerende be
volking mitrailleren, die met hun tanks kinderen verpletteren, die in elk dorp bran
dende puinhopen en galgen achterlaten. Het is de grenzeloze haat tegen de fac
dsten, die elke Sowjet-burger het goud doet beschermen als zijn oogappel, ook 
al moeten zij het l:e·ven er voor offeren. 

Polewoi plaatst ons al direct in het begin van het boek in een Russische stad, 
waar de bevolking, de instituten, fabrieken en instellingen geëvacueerd worden, 
omdat de fascisten er hun schennende hand naar uitstrekken. Militaire eenheden 
en hospitalen komen er voor in de plaats. Tot de laatsten, die uit de stad vertrek
ken behoren de chef-kassier van de Staatsbank, Mitrofan Iljits Kenetski en de 
typiste Moesja Welkowa. Juist als ze de deur van de bank achter zich willen slui
ten, komen twee spoormannen van een gestrande militaire trein binnen met een 
zware zak. De inhoud bestaat uit zeventien kilo goud en verschillende kostbare 
sieraden. Mitrofan Iljits en Moesja tekenen voor de ontvangst. 

En dan begint de moeizame tocht. Achter hen ligt de brandende stad, ergens 
ver weg, steeds verder weg, het front, met daartussen overal de gehate fascisten. 
Heimelijk sluipen ze over de vaderlandse grond. Het worden uitputtende nach· 
telijke tochten door bossen en moerassen, waaraan geen einde schijnt te komen. 
De regen komt en de koude nachten. Dat sloopt Mitrofan Iljits, die sterft, lang 
voor hij zijn tocht volbracht heeft. Maar M01esja vindt nieuwe makkers. 

De beroemde vreefokster Matrjona Nikititsjna, de breedgeschouderde matroos 
van de Rode Zeevloot, lgnat Roebtsew, de partisanen Nikolai en Tolja, twee 
jonge mensen, ne,t als Moesja. Steeds moeilijker wordt de tocht. 

*) Boris Polewoi, Goud. Uitg. Pegasus, f 4,90. 
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Om in de rug gedekt te zijn, organiseren de Duitsers dode zone' s, dorpen en 
nederzettingen worden platgebrand, mannen en vrouwen, die niet hebben weg 
weten te komen, uitgeroeid of gedeporteerd. Het bos, waarin Moesja met de par
tisarren een veilig onderkomen had gevonden, wordt door de fascisten in brand 
gegooid. 

Het is een moeilijke tijd, waarin de legerberichten weinig opwekkend zijn. 
Maar wie wel eens weifelt, weet zich gesterkt door het diepe vertrouwen van 
de oude bolsjewieken die nuchter !Vaststellen ... Alles zal weer terecht komen, 
de veer springt terug. En hoe steviger ze wordt samengedrukt, des te harder zal 
ze terugspringen." 

Voor Moesja. Nicolai en Tolja komt het offensief van het Rode Leger juist op 
tijd. Als ze halfdood van uitputting in de sneeuw ligg-en, worden ze ontdekt door 
skilopers. De zak met goud is in veiligheid. Zeshonderd kilometer is hij door be
zet gebied gesleept. 

Dit avontuur alleen al zou stof genoeg gevormd hebben voor een prachtig ver
haal. Maar Polewoi heeft zich daarmee niet tevreden gesteld. Hij wilde een roman 
scheppen, waarin alle facetten van zijn hoofdpersonen werden belicht. Hij wilde 
laten zien waarom ze vochten tegen de fascisten, zoals ze vochten. Daarom werd 
zijn boek een hymne op het Sowjet-volk en zijn heldhaftige partisanen. Mannen 
yrouwen, jongens en meisjes zoals wij . 

.,Hoe goed hadden we het kunnen hebben", verzucht er een. En aan het front, 
in de bossen, in de bezette gebieden, in de kampen van de partisanen droomt men 
van een nieuwe toekomst na de oorlog. Samen studeren, naar de schouwburg gaan, 
kinderen opvoeden. Voor Mitrofan Iljits bestaat die toekomst uit het kweken van 
druivenranken in z'n tuin en kreeften vangen met zijn kleinzoon Wowka; 
Moesja ziet zich in die toekomst als operazangeres. Maar om die toekomstdro
men te verwezenlijken moet eerst de oorlog worden gewonnen. Dit is het wat 
de mensen inspireert, wat hen aanzet tot grote daden. 

Aan elk van zijn hoofdpersonen wijdt Polewoi als het ware een kleine novelle, 
om ze ons maar duidelijk voor ogen te zetten. Daartussen door vergast hij ons op 
prachtige beschrijvingen van de schoonheid van de Russische zomernachten, het 
schilderachtige decor van de bossen, waar de partisanen doorheen trekken. En 
temidden van de ergste verschrikkingen, vergeet hij niet ons te laten meeleven met 
de ontluikende liefde tussen Nicolai en Moesja. Erg-ens zegt Polewoi daarvan zelf 
in z'n boek: .. Zonder poëzie is de nacht alleen maar duisternis; arbeid alleen 
maar het verspillen van lichamelijke kracht; brood alleen maar een middel om in 
leven te blijven." De fascisten beschrijft hij, zoals wij ze hebben leren kennen. 
Om het met Mitrofon Iljits te zeggen . .,Ze gedragen zich als wolven maar ze 
hebben harten als hazen". De overrompelende aanvallen der partisanen hebben 
hen een dierlijke angst voor hun hachje bezorgd, dat op elke straathoek, in elk 
dorp, op elke landweg gevaar loopt. 

Het is een prachtig boek, meeslepend geschreven, over prachtige mensen 
Een van de oude partijleden in het boek zegt treffend: .,Met zo'n volk zullen 
we de oorlog winnen. En niet alleen deze, maar iedere andere als iemand het zou 
wagen ons aan te vallen." 

J. v. WIERINGEN. 
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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 KERN VAN HET 
ONTWAPENINGSVRAAGSTUK 

Reeds meer dan tien jaar worden er in de Verenigde Naties bespre
kingen gevoerd over het dringendste probleem, waarvoor de UNO 

geplaatst is: de ontwapening. 
Jaren geleden heeft de Algemene Vergadering van de UNO een spe

ciale Commissie voor de ontwapening ingesteld, teneinde een vrucht
baar gesprek mogelijk te maken. Zij heeft aan deze commissie een be
langrijke taak opgedragen: 

Een internationaal accoord over ontwapening uit te werken, dat het 
verbod van atoom- en waterstofwapens en een belangrijke verminde
ring van de bewapening en de strijdkrachten, gepaard aan de instelling 
van een internationale controle op deze maatregelen verzekert. 

Deze commissie voor ontwapening heeft op haar beurt een sub-com
missie in het leven geroepen, waarin de Verenigde Staten, Engeland, 
Frankrijk, Canada (alle vier leden van het Noordatlantische blok) en 
de Sowjet-Unie zitting hebben. 

De sub-commissie van vijf is verscheidene malen bijeen geweest. De 
laatste keer van maart tot begin september van dit jaar in Londen. 
Meer dan vijf-en-een-halve maand hebben in de Engelse hoofdstad de 
vertegenwoordigers van Amerika (Stassen), Engeland (Noble), Frank
rijk (Moch), Canada (Ritchie) en de Sowjet-Unie (Zorin) onderhan
deld, zonder echter tot een enkel positief resultaat te kunnen komen. 

Waarom zijn deze besprekingen mislukt en wie heeft er schuld aan, 
dat er geen overeenkomst is bereikt? Om een antwoord op deze vraag 
te kunnen geven, is het in de eerste plaats nodig de twee v;oorstellen, 
die aan de sub-commissie zijn voorgelegd- dat van de Westelijke mo
gendheden en dat van de Sowjet-Unie- te toetsen aan bovenvermelde 
opdracht van de Algemene Vergadering der UNO gegeven aan haar 
Commissie voor de ontwapening. 

Het verloop der besprekingen 

op 18 maart van dit jaar begon de zitting van de sub-commissie voor 
ontwapening in Londen, die tot begin september duurde. Op de 

eerste zitting reeds diende de afgevaardigde van de Sowjet-Unie een 
uitvoerig en gedetailleerd voorstel in tot vermindering van de bewape
ning en de strijdkrachten en tot verbod van atoom- en waterstofwapens. 



Op 30 april en later nog eens op 14 juni heeft de Sowjet-Unie dit voor
stel aangevuld, teneinde tegemoet te komen aan bepaalde bezwaren 
van de Westelijke mogendheden. 

Het voorstel van 30 april heeft betrekking op een gedeeltelijk ontwa· 
peningsaccoord en dat van 14 juni op de stopzetting van de proeven 
met atoom- en waterstofwapens. 

Vijf maanden besprekingen volgden na het indienen van het eerste 
Sowjet-voorstel, zonder dat de Westelijke mogendheden met een con· 
creet, duidelijk omlijnd en op papier gesteld ontwapeningsplan voor de 
dag kwamen. Maandenlang heeft de Amerikaanse afgevaardigde Stas· 
sen zich bezig gehouden met het bij stukjes en beetjes mondeling voor
leggen van een "óntwapenings"-plan. Stassen hield deze vertragings
tactiek vol tot 29 augustus, toen hij eindelijk namens de andere 
Westelijke mogendheden een "Werk-document - Voorstellen voor 
gedeeltelijke ontwapeningsmaatregelen" aan de sub-commissie voor
legde. Dit "Werk-document" is dus het antwoord van de Westelijke 
mogendheden op het ontwapeningsvoorstel van de Sowjet-Unie van 
18 maart j.l., aangevuld op 30 april en 14 juni. Dat is in vogelvlucht het 
verloop van de ontwapeningsbesprekingen in Londen. 

Laten wij nu de twee voorstellen toetsen aan de opdracht, die de 
UNO gaf aan haar commissie voor ontwapening. 

Vermindering van strijdkrachten en bewapening 

Een van de taken van de commisie voor ontwapening was: een belang· 
rijke vermindering van bewapening en de strijdkrachten der staten 

te verzekeren. 
Uit het "Werk-document" van de Westelijke mogendheden blijkt, dat 

zij alleen bereid zijn om het peil van de strijdkrachten te brengen op 
2.500.000 man voor de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie en 750.000 
man voor Engeland en Frankrijk. 

In de practijk ~omt dit er op neer, dat er geen verandering komt in 
het huidige peil van de strijdkrachten der Westelijke mogendheden. 
Voor Engeland bijvoorbeeld zouden deze cijfers zelfs een vergroting 
van het leger betekenen! Er is dus geen sprake van een belangrijke 
vermindering van het peil der strijdkrachten van enig Westelijk land. 
De westelijke mogendheden laten weliswaar de mogelijkheid open 
voor een verdere vermindering van het leger en de bewapening, maar 
stellen daaraan dergelijke voorwaarden, dat verwerkelijking vrijwel 
uitgesloten is. . . 

In de eerste plaats hebben de Westelijken reeds eerder als voorwaar
de voor een inkrimping tot minder dan 2.500.000 man voor Amerika en 
de Sowjet-Unie en minder dan 750.000 man voor Engeland en Frankrijk 
gesteld, dat "er een belangrijke vooruitgang moet zijn gemaakt bij de 
oplossing van politieke vraagstukken". 

Aan deze "politieke voorwaarde" hebben de Westelijke mogendheden 
thans nog een n ie u we toegevoegd, n.l. dat "andere belangrijke staten 
toetreden tot het verdrag en het peil voor hun strijdkrachten en he· 
wapening aanvaarden". 

Wat betekenen deze twee voorwaarden in de practijk? 
De Westelijke mogendheden hebben tijdens de onderhandelingen in 

Londen duidelijk gemaakt, dat zij met politieke voorwaarden in de 
eerste plaats bedoelen de regeling van het Duitse vraagstuk. Na tuurlijk 



een regeling volgens de opvattingen van de Westelijke mogendheden 
en bondskanselier Adenauer. 

Nu weten wij, dat de oplossing van het Duitse vraagstuk volkomen 
in een impasse is geraakt juist door de koppige houding van Adenauer, 
die daarbij de volle steun van de Verenigde Staten heeft. De Sowjet
Unie is - nu er twee Duitse staten bestaan - terecht van mening, dat de 
hereniging van de twee delen van Duitsland, alleen geregeld kan wor
den door het Duitse volk zelf, d.w.z. door besprekingen tussen de twee 
Duitse staten: de Bondsrepubliek en de Duitse Democratische Repu
bliek. 

Adenauer weigert pertinent dit te doen. Hij wenst de DDR niet als 
staat te erkennen en beschouwt deze bloeiende en met de dag sterker 
wordende Oostduitse staat als lucht. 

Erger nog. Adenauer eist in zijn arrogantie, dat zijn regering be
schouwd zal worden als de enige vertegenwoordigster vanheel Duits
land, dus met inbegrip van de DDR! 

Is onder dergelijke omstandigheden een oplossing van het Duitse 
probleem mogelijk? Vanzelfsprekend niet. Maar dan kan het stellen van 
deze oplossing van het Duitse vraagstuk als voorwaarde voor een be
langrijke vermindering der strijdkrachten slechts één ding tot gevolg 
hebben: dat er ge en vermindering zal komen van de strijdkrachten 
tot minder dan 2.500.000 man voor Amerika en de U.S.S.R. en tot min
der dan 750.000 man voor Engeland en Frankrijk. 

De Westelijke mogendheden hebben, zoals wij zagen, nog een tweede 
voorwaarde gesteld, n.l. dat andere belangrijke staten (b.v. West
Duitsland) toetreden tot het verdrag en zich accoord verklaren met 
het voor hen vastgestelde peil der strijdkrachten en bewapening. 

Maar wij weten dat de huidige politiek van de Adenauer-regering 
allesbehalve gericht is op een vermindering van haar strijdkrachten. 
Integendeel, zij spant zich tot het uiterste in om haar nieuwe leger zo
veel mogelijk uit te breiden tot een modern atoomleger. 

Onder deze omstandigheden betekent het stellen van de 1tweede 
voorwaarde, dat een werkelijke vermindering van de strijdkrachten en 
bewapening afhangt van de goede wil van bondskanselier Adenauer, 
die als het ware het veto-recht op de ontwapening krijgt. En aangezien 
het hoofddoel van Adenauer nog altijd b e w a p e n e n en n iet ont
wapenen is, hoeft men over niet al te veel fantasie te beschikkeu om 
nu reeds te kunnen voorspellen dat er dan van een werkelijke ver
mindering der strijdkrachten niets zal terechtkomen. 

Bovendien verlangen de Westelijke mogendheden, dat er bij elke ver
dere inkrimping tot minder dan 2.500.000 man voor Amerika en de 
U.S.S.R. en minder dan 750.000 man voor Engeland en Frankrijk op
nieuw afzonderlijk onderhandeld moet worden. Als men in aanmerking 
neemt, dat er nu reeds tien jaren onderhandeld is over een ontwapening, 
dan kan men zich voorstellen, wat voor gevolgen dit westelijke voorstel 
zal hebben. 

Wat biedt nu het Sowjet-voorstel tot vermindering der strijdkrachten 
en bewapening? 

Het voorstel van de U.S.S.R. 

In de burgerlijke pers wordt steeds beweerd, dat de Sowjet-Unie wel 
voor verbod van atoom- en waterstofwapens, maar niet voor een 

aanzienlijke vermindering der conventionele wapens en strijdkrachten 
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zou zijn. Daardoor zou dan, aldus deze beweringen, aan het Westen 
zijn (vermeende!) superioriteit op atoomgebied worden ontnomen, ter
wijl de Sowjet-Unie haar overwicht in conventionele bewapening zou 
behouden. 

Maar niets is minder waar! De Sowjet-Unie is juist voor een drasti
sche inkrimping van de strijdkrachten en de conventionele bewapening 
en de Westelijke mogendheden, zoals uit het bovenstaande blijkt, niet. 
De Sowjet-Unie had reeds jaren geleden voorgesteld de strijdkrachten 
van Amerika en de U.S.S.R. te verminderen tot één à anderhalf miljoen 
man en die van Engeland en Frankrijk tot 650.000 man. Dat zijn cijfers 
die oorspronkelijk door de Westelijken zelf genoemd waren, maar waar
op zij later weer teruggekomen zijn. 

Op de jongste besprekingen in Londen heeft de Amerikaan Stassen 
zich verzet tegen een dergelijke drastische vermindering der strijd
krachten van de Verenigde Staten. Hij wilde slechts gaan tot 1.700.000 
man voor Amerika en de Sowjet-Unie en dan alleen, zoals wij gezien 
hebben, onder allerlei voorwaarden. 

Hieruit reeds blijkt het leugenachtige van de bewering, dat de Sow
jet-Unie niet voor een aanzienlijke vermindering der conventionele 
bewapening en strijdkrachten zou zijn. 

Maar er zijn nog meer bewijzen aan te voeren. Om het Westen tege
moet te komen en een gedeeltelijke ontwapeningsovereenkomst moge
lijk te maken, heeft de Sowjet-Unie zich accoord verklaard met een 
vermindering in eerste fase van de strijdkrachten tot 2.500.000 man voor 
Amerika en de Sowjet-Unie en 750.000 man voor Engeland en Frank
rijk, zoals door het Westen was voorgesteld. 

De Sowjet-Unie beschouwt dit echter als een eerste stap. 
Zij staat er op, dat de grote mogendheden zich verplichten tot een 

nog verdere, geleidelijk uit te voeren vermindering der strijdkrachten, 
z o n d e r e n i g e v o o r w a a r d e tot uiteindelijk één à anderhalf mil· 
joen man voor Amerika en de U.S.S.R. en 650.000 man voor Engela'ld 
en Frankrijk. Dit is verworpen door de W estelijkc mogendheden. 

De taak die de Algemene Vergadering der Verenigde Naties aan haar 
commissie voor de ontwapening had opgedragen - n.l. een overeen
komst uit te werken voor een belangrijke vermindering der strijd
krachten en bewapening - kon dus niet volbracht worden, omdat de 
Westelijke mogendheden zich daartegen verzetten. 

Hun houding wordt nog duidelijker, wanneer wij de kwestie van de 
vermindering der militaire uitgaven bekijken, een probleem dat onaf
scheidelijk. verbonden is met dat van de inkrimping van het leger en 
de bewapening. 

In het begin van de besprekingen in Londen heeft de Amerikaan 
Stassen voorgesteld de militaire begroting met t ie n procent te ver
minderen. 

De Sowjet-Unie vond dit niet voldoende en stelde een vermindering 
van 1 5 p r o c en t voor. 

Maar in het "Werk-document" van de Westelijke mogendheden is 
helemaal geen sprake meer van een vermindering der militaire begro
ting. Het bepaalt alleen, dat de mogendheden "inlichtingen aan het in
ternationale controle-orgaan ter beschikking stellen over hun militaire 
begroting en uitgaven". 

Dat is duidelijk een st a p achteruit van de Westelijke mogend
heden! Men kan ook moeilijk een vermindering.van de militaire begro
ting bepleiten, wanneer men op het zelfde moment zijn eigen militaire 



uitgaven tot ongekende hoogte opvoert, zoals bijvoorbeeld de Verenigde 
Staten, die deze uitgaven voor 1957-1958 verhoogd hebben tot het 
astronomische bedrag van 164,5 miljard gulden of 63 procent van de 
begroting! 

De atoom-ontwapening 

Een andere opdracht, die de Algemene Vergadering van de UNO aan 
haar commissie voor de ontwapening gaf, was: een internationaal 

accoord over ontwapening uit te werken, dat het verbod van atoom- en 
waterstofwapens zou verzekeren. 

Hoe staat het nu met dit probleem? Waarom is er geen resultaat be
reikt? Tien jaren geleden, onmiddellijk bij het begin der onderhandelin
gen, heeft de Sowjet-Unie reeds het onmiddellijke en onvoorwaarde
lijke verbod van atoomwapens geëist. Van meet af aan ook heeft 
Amerika zich met hand en tand verzet tegen een dergelijk verbod. Het 
meende een onaantastbare superioriteit te bezitten op atoomgebied en 
wilde de A-bommen als chantagemiddel gebruiken tegenover de Sow
jet-Unie. 

Herhaaldelijk beweerden de Westelijke mogendheden, dat zij een 
verbod van atoomwapens niet kunnen aanvaarden, omdat zij dan tegen
over de Sowjet-Unie, die volgens hen een "overmacht" aan strijdkrach
ten en conventionele bewapening heeft, in het nadeel zouden zijn. 

De Sowjet-Unie heeft in de loop der jaren talrijke tegemoetkomingen 
gedaan om deze Westelijke bezwaren weg te nemen. 

Deze tegemoetkomingen komen hierop neer, dat de uitvoering van 
het verbod der atoomwapens en vernietiging van deze wapens stap voor 
stap zullen geschieden, al naar gelang de vermindering der conventio
nele bewapening en strijdkrachten vordert. 

Voor de eerste fase verlangt de Sowjet-Unie slechts een plechtige 
verklaring van de mogendheden, dat zij geen atoom- en waterstofwa
pens zullen gebruiken voor militaire doeleinden. Meer niet. Er is dus 
voor deze fase geen absoluut verbod van A- en H-bommen en de pro
duktie daarvan kon nog voortgezet worden. In deze zelfde fase echter 
worden de strijdkrachten verminderd tot 2.500.000 man voor Amerika 
en de U.S.S.R. en 750.000 man voor Engeland en Frankrijk. 

Wanneer de tweede fase ingaat en begonnen wordt met een inkrim
ping van de strijdkrachten tot b ene den het bovengenoemde peil, 
dan eerst zal de produktie van atoomwapens worden stopgezet. En pas 
in de allerlaatste fase gaat het absoluut verbod van kernwapens en de 
vernietiging daarvan in. 

Dit Sowjet-voorstel garandeert dus, dat het verbod van kernwapens 
pas dan ingaat, wanneer de strijdkrachten aanzienlijk verminderd zijn. 
Met andere woorden: de Westelijke bezwaren, dat de Sowjet-Unie bij 
verbod van atoomwapens toch nog een "overmacht'' zou hebben aan 
conventionele wapens en strijdkrachten gaat dus niet meer op! Men 
zou verwachten, dat thans de Westelijke mogendheden accoord zouden 
gaan met het Sowjet-voorstel, dat zij, toen het ingediend werd, toege
juicht hadden als "een stap vooruit." Maar niets daarvan! 

Wat is het Westelijke standpunt? 
In het "Werk-document" van de Westelijke mogendheden wordt met 

geen woord gerept over het verbod van atoomwapens. Hun voorstel 
voorziet integendeel juist in .een rechtvaardiging van het gebruik van 
atoomwapens, n.l. "wanneer een gewapende aanval de betrokkene 



heeft geplaatst in een toestand van individuele of collectieve zelf-ver
dediging". In dat geval mag deze betrokkene met atoombommen 
gooien! 

Met andere woorden: elk gewapend conflict zou kunnen leiden tot 
het gebruik van atoomwapens. Want wie bepaalt, dat "een gewapende 
aanval" de een of andere mogendheid "plaatst in een toestand van 
individuele of collectieve zelf-verdediging"? 

Indien de Veiligheidsraad waar eenstemmigheid der Grote Vijf -
Amerika, Engeland, Frankrijk, China, U.S.S.R. - vereist is, zou bepalen, 
dat er een gewapende aanval heeft plaats gehad, dan kan men er zeker 
van zijn, dat deze beslissing objectief zou zijn. In het Westelijke voor
stel wordt de Veiligheidsraad echter niet genoemd. 

Maar wanneer volgens het Westelijke voorstel elke staat deze be
slissing zelf zou kunnen nemen, dan is er geen enkele garantie, dat de 
een of andere agressor zichzelf niet uitroept tot het "slachtoffer van 
een agressie" en daarom uit zelfverdediging zijn atoomwapens mag 
gebruiken! Hitier immers heeft herhaaldelijk verklaard, dat bij "defen
sieve" oorlogen voerde. 

Bovendien laat het Westelijke plan nadrukkelijk de mogelijkheid 
open om atoomwapens van het ene land naar het andere over te bren
gen. Wanneer dus een staat die niet over atoomwapens beschikt (West
Duitsland!) beweert aangevallen te zijn, dan kan zij deze wapens vol· 
gens het Westelijke voorstel van haar bondgenoten (Amerika!) krijgen 
en gebruiken! 

Het is nu niet moeilijk antwoord te geven op de vraag, waarom de 
UNO-commissie voor de ontwapening de aan haar verstrekte opdracht 
tot uitwerking van een overeenkomst, die het verbod van atoom- en 
waterstofwapens verzekert, niet kon uitvoeren. De Westelijke mogend· 
heden willen g e e n verbod van deze wapens. 

Wij laten hieronder nog enkele uitspraken volgen van Westelijke 
staatslieden die deze conclusie maar al te duidelijk bevestigen. 

Op 22 juli 1957 verklaarde de Amerikaanse minister van Buitenlandse 
Zaken, Dulles, in een rede voor de radio en televisie o.m.: 

"Wij stellen niet voor om de kernwapens te vernietigen of de moge
lijkheid van het gebruik daarvan weg te nemen ... Daarom moeten wij 
onze plannen opstellen uitgaande van de veronderstelling, dat de naties 
die nu kernwapens bezitten deze zouden gebruiken in een oorlog". 

Een week eerder, op 16 juli verklaarde Dulles op een persconferentie: 
"Wij zijn er niet voor, dat er geen atoomwapens meer zullen zijn". 
Op 29 augustus 1957 heeft de Britse vertegenwoordiger Noble op de 

ontwapeningsbesprekingen te Londen, namens de Engelse regering een 
verklaring afgelegd, die op het volgende neerkomt: 

Wij hebben ons vertrouwen gesteld in atoomwapens en het is be
lachelijk van ons te vragen, dat wij geen gebruik daarvan zouden 
maken. 

Deze aanhalingen spreken voor zichzelf. Ten overvloede dient nog 
vermeld te worden dat, terwijl de ontwapeningsbesprekingen in Lon
den aan de gang waren, de Raad van het Noordatlantisch Pact in zijn 
bijeenkomst te Bonn besloten had atoomwapens ter beschikking te 
stellen van een aantal Westeuropese leden van de NAVO, met inbegrip 
van West-Duitsland. 

Tegelijkertijd ook zijn de Verenigde Staten begonnen met het opslaan 
van atoomwapens op het grondgebied van de Westeu~opese landen en 
het vestigen van atoomeenheden en -bases in deze landen. 



Waarom geen stopzetting atoomproeven? 

De weigering van de Westelijke mogendheden om de atoom- en 
. waterstofwapens te verbieden verklaart ook hun houding met be

trekking tot de stopzetting van de proeven met deze wapens. 
Deze stopzetting wordt algemeen beschouwd als een allereerste en be

langrijke stap in de richting van een verbod van atoomwapens. Want 
wat is het doel van het beproeven van kernwapens? Waarom moeten 
deze wapens tot massale vernietiging beproefd worden? 

Het doel van deze proeven is te bevestigen, dat de theoretische be
rekeningen die toegepast werden bij de ontwikkeling van nieuwe typen 
en de verbetering van bestaande kernwapens juist waren. Een besluit 
tot beëindiging van de proeven brengt daarom op zijn minst met zich 
mee, dat het proces van de ontwikkeling van nieuwe methoden tot 
massavernietiging der volkeren wordt vertraagd. 

Stopzetting van de proeven met kernwapens betekent dus niet alleen, 
dat de mensheid wordt verlost van de dreiging van de radioactieve 
neerslag, maar ook, dat de atoombewapeningswedloop wordt afgeremd. 

Dat wordt trouwens ook van officiële Britse zijde erkend. 
Op 27 maart van dit jaar bijvoorbeeld verklaarde de Engelse minister 

van Financiën, Thorneycroft in het Lagerhuis, dat naar de mening van 
de Britse regering de voortzetting van de kernproeven noodzakelijk was 
voor de handhaving van de doeltreffendheid der atoom- en waterstof
wapens. 

Op 1 april 1957 heeft de Engelse premier zelf in het Lagerhuis toe
gegeven, dat "het logische gevolg van het opgeven der proeven ... het 
opgeven van de (kern) wapens is". 

Daar de Westelijke mogendheden vóór het gebruik van atoomwapens 
zijn en hun gehele strategie hierop hebben gebaseerd, is het dus niet te 
verwachten, dat zij voor een stopzetting van de proeven met deze 
wapens zijn. 

Natuurlijk kunnen zij niet openlijk verklaren, dat zij tegen stopzetting 
der proeven zijn. Daarvoor is de druk van de wereldopinie te groot. 

Daarom zeggen de Westelijke mogendheden niet openlijk, dat zij 
tegen beëindiging der proeven zijn, maar voeren wederom allerlei 
voorwaarden aan, die de stopzetting practisch onmogelijk maken. Zij 
eisen voor deze stopzetting bijvoorbeeld het aanvaarden van hun ge
hele "Werk-document" door de Sowjet-Unie, d.w.z. van alle artikelen 
van dit plan! Hierboven hebben wij reeds uiteengezet wat dit "Werk
document" in werkelijkheid betekent. Het valt niet moeilijk te conclu
deren, dat het op deze wijze helemaal niet tot een stopzetting der kern
proeven zal komen. En daarop koersen de westelijke mogendheden. 

Twee voorwaarden voor succes 

Er zijn bij de besprekingen in Londen ook andere aspecten van de 
ontwapening aan de orde geweest, zoals bijvoorbeeld de controle 

tegen verrassingsaanvallen, de vermindering der strijdkrachten op 
vreemde bodem met name in Duitsland, de opheffing der buitenlandse 
militaire bases, enz. Maar de in dit artikel aangesneden kwesties vor
men de kernpunten van het ontwapeningsprobleem. 

De besprekingen in Londen zijn thans voor onbepaalde tijd opge
schort en de Algemene Vergadering der Verenigde Naties zal zich op
nieuw met de kwestie bezig houden. 



Twee voorwaarden zijn noodzakelijk om de besprekingen, die door de 
houding van de Westelijke mogendheden in een impasse zijn geraakt, 
weer op gang te brengen. In de eerste plaats is het dringend nodig de 
samenstelling van de sub-commissie voor ontwapening in Londen uit 
te breiden. Deze sub-commissie bestaat op het ogenblik uit Amerika, 
Engeland, Frankrijk, Canada - alle vier leden van het agressieve en 
zich voortdurend bewapenende Noordatlantische Pact! - en de Sow
jet-Unie. Deze samenstelling maakt, dat de sub-commissie feitelijk een 
aanhangsel van het NOordatlantische blok is. 

De Westelijke mogendheden gebruiken de sub-commissie voor ont· 
wapening niet om werkelijk te onderhandelen over een ontwapenings
accoord, maar als een dekmantel voor een ongebreidelde opvoering van 
de bewapening der NAVO-landen, in het bijzonder van de atoom· 
bewapening. 

Het is dus in de eerste plaats noodzakelijk, dat deze sub-commissie, 
waarin de belangrijkste besprekingen plaats hebben, uitgebreid zal 
worden met landen, die niet tot de beide partijen behoren en die krach· 
tens hun benadering van allerlei wereldproblemen een vooruitgang in 
de onderhandelingen over ontwapening kunnen bevorderen bijvoor
beeld India. Dat zal de kansen voor een ontwapeningsaccoord vergroten. 

In de tweede plaats is het nodig, dat de volkeren met meer kracht 
dan tot nu toe hun stem verheffen tegen de voortzetting van de atoom· 
bewapeningswedloop. Er is in dit opzicht reeds een groot verschil tus· 
sen de jongste ontwapeningsbesprekingen en alle voorgaande. In tegen
stelling met voorheen heeft het ontwapeningsgesprek zich ditmaal niet 
alleen beperkt tot de UNO-subcommissie. 

Nog nooit tevoren is er in de wereld een dergelijke beweging geweest 
voor een stopzetting van de proeven met kernwapens, die alle brede 
lagen van de bevolking omvat. Dat is ook de reden, waarom de Weste
lijke mogendheden gedwongen werden toe te stemmen in onderhande
lingen over een stopzetting van de kernproeven. 

De Verenigde Staten menen, dat zij superioriteit bezitten op het ge· 
bied der atoombewapening, dat zij in een oorlog de Sowjet-Unie met 
atoomwapens zouden kunnen verwoesten, zonder zelf te worden bloot
gesteld aan ernstige vernielingen. De mededeling van de Sowjet-Unie 
dat zij over een intercontinentale ballistische raket beschikt, die naar 
elk punt van de aarde gedirigeerd kan worden, heeft dit Amerikaanse 
droombeeld over een "atoom-superioriteit" geheel vernietigd. 

De Verenigde Staten ervaren, dat ook zij in deze atoombewapenings· 
wedloop tenslotte aan het kortste eind trekken. Daarmee zijn nieuwe 
mogelijkheden geopend voor een vruchtbaar ontwapeningsgesprek. Een 
verdere ontplooiing van de wereldbeweging tegen deze atoombewape
ningswedloop zal het succes van dit gesprek verzekeren. 

E. LANDSMA. 



Het Weense Congres der Socialistische 
Internationale en de P.v.d.A. 

DE internationale omstandigheden dwingen alle partijen, die werk
zaam zijn binnen de arbeidersbeweging en uit hoofde van deze po

sitie bijzondere verantwoordelijkheid dragen voor de verdere ontwik
keling, er toe om hun positie te bepalen en naar wegen ce zoeken, die 
met de nieuwe situatie in overeenstemming zijn. Deze toestand wordt 
gekenmerkt door de groei en de versterking van het socialistische we
reldstelsel, dat door zijn grote kracht op elk gebied de ontwikkeling in 
de wereld op diepgaande wijze beïnvloedt en krachtig optreedt in het 
belang van de vrede. Anderzijds ook door de toenemende agressiviteit 
van de imperialistische krachten, wier avontuurlijk optreden ten grond
slag ligt aan de bestaande spanningen en conflicten. Zij streven er naar 
de eenheid van het socialistische kamp te ondermijnen en de koloniale 
vrijheidsbeweging te onderdrukken. 

Aan de noodzaak om zich te oriënteren en zijn plaats te bepalen in 
deze strijd, is niet te ontkomen. Een ieder is ertoe verplicht. Ook in 
de socialistische partijen en binnen de Socialistische Internationale 
komt dit tot uitdrukking. Het uit zich in conflicten en tegenstellingen 
binnen en tussen de partijen, in een scheiding tussen hen die hun hart 
hebben verpand aan het anti-communisme en degenen die naar een 
andere politiek streven. Vele leden en aanhangers van de socialistische 
partijen verlangen concrete stappen naar vrede en ontspanning, waar
toe contact en samenwerking met communisten noodzakelijk zijn. Ook 
personen in de leidende kringen in deze partijen zien de noodzaak van 
een heroriëntering in en komen met voorstellen tot verandering van 
de politiek. In ons land kwam dit tot uiting in het bekende artikel van 
Prof. J. Tinbergen in "Socialisme en Democratie" (febr. 1957). In an
dere socialistische partijen is een zelfde proces waar te nemen. In de 
Britse Labourpartij wordt dit b.v. gekenmerkt door het optreden van 
Bevan. Het is een internationaal verschijnsel. Een Oostenrijkse socia
list, Dr. Wirdlandner, bracht dit tot uitdrukking in de woorden, dat "de 
socialistische partijen in alle landen zoeken naar nieuwe doeleinden en 
leuzen, die de arbeiders zullen aantrekken." 

Binnen de Socialistisch.e Internationale heeft dit tot tegenstellingen 
en verdeeldheid geleid. Scherp uitte het zich in de meningsverschillen 
over de Brits- Frans- Israëlische agressie tegen Egypte, deze ouderwetse 
kolonialistische poging om de ineenstorting van het koloniale stelsel 
tegen te gaan. Deze aanval werd veroordeeld door de Labourpartij, de 
Westduitse en Skandinavische socialisten en door de Aziatische socia
listische partijen. De critiek richtte zich vooral op de Franse en Israë
lische socialistische partijen, die als regerende partijen de rechtstreekse 
verantwoordelijkheid droegen voor de inval in Egypte. Op de zitting 
van de Raad van de Socialistische Internationale te Kopenhagen in 
december 1956 werd het "leedwezen" over deze daden van agressie 
neergelegd in een resolutie. De Franse delegatie liep bij de stemming 
de zaal uit. De Japanse socialisten gingen in hun critiek zo ver, dat zij 



de uitsluiting van de Franse en Israëlische socialistische partijen uit de 
Internationale eisten. 

De tegenstellingen, voortvloeiend uit de noodzaak tot heroriëntering 
kwamen nog scherper naar voren op het Congres van de Socialistische 
Internationale, dat van 2 tot 6 juli in Wenen werd gehouden en waar 
uiteraard een gehele reeks van problemen ter bespreking kwamen. Het 
kwam daar tot botsingen in de openbare zittingen, tot scherpe strijd 
in de commissies, tot gevechten om de resoluties. 

Het is van belang om de gebeurtenissen op dit congres na te gaan en 
in het bijzonder het optreden en de opvattingen te bezien van de ver
tegenwoordiging van de Partij van de Arbeid. Deze delegatie bestond 
uit Burger, Vermeer, Van der Goes van Naters, Mozer, Vos, Willeros 
en De Bruyn-Ouboter. Zij heeft verslag uitgebracht door middel van 
artikelen van Mr. ,J. W. Burger in "Socialisme en Democratie" (juli
augustus 1957) en van L. A. Mozer in "Paraat" (20 juli 1957). 

De betekenis van de Socialistische Internationale 

De Socialistische Internationale werd in 1951 heropgericht. Voordien, 
vanaf het einde van de tweede wereldoorlog, had er een bureau bestaan 
dat de contacten regelde, de Comisco. De heroprichting van de Inter
nationale moest een nauwere samenwerking tot stand brengen tussen 
de socialistische partijen, die in verschillende landen belangrijke posi
ties innamen. Om de betekenis van de Socialistische Internationale te 
doen uitkomen, wordt voor enige overdrijving niet terug geschrokken. 
De Oostenrijkse "Arbeiter Zeitung" sprak over het congres in Wenen 
als over een "wereldparlement" en in "Paraat" schreef }/iozer, na een 
opsomming van ledenaantallen en stemmencijfers, dat het congres "on
getwijfeld zijn weerklank vindt bij grote delen van de bevolking van 
alle landen van de wereld.'' 

Nu de noodzaak tot heroriëntatie zich duidelijker aftekent en er tegen
stellingen tot uiting komen, worden evenwel ook reëlere waarderingen 
hoorbaar. Prof. Tinbergen wees er op, dat de socialisten "thans alleen 
een belangrijke groep zijn in de Noord- en Centraal Europese landen, 
wier invloed in de wereld zienderogen daalt." Mr. Burger onderstreept, 
dat in de Socialistische Internationale "de problemen van West-Europa 
en die waarin West-Europa direct of indirect gewikkeld is, vvel zeer 
domineren." Mr. Burger zegt ook, dat, ofschoon dit toch de bedoeling 
was, de contacten door de heroprichting van de Internationale niet 
nauwer werden. Als oorzaak signaleerde hij vooral het verschil in posi
tie van de socialistische partijen in de verschillende landen. "Het ligt 
voor de hand, dat een verschil in optreden merkbaar is wanneer een 
socialistische partij zich in de toestand bevindt van oppositionele agita
tie, zonder voorshands het uitzicht te hebben op regeringsverantwoor
delijkheid dan wel dat die verantwoordelijkheid in het vooruitzicht is 
of reeds in feite van tijd tot tijd wordt gedragen." Het nut van inter
nationaal contact "tussen politieke stromingen, die althans het woord 
democratisch socialisme gemeen hebben" (inderdaad, voor een aantal 
dezer partijen zijn zowel democratie als socialisme niets meer dan 
woorden!) is volgens hem, dat het "de blik verbreedt en verdiept van 
hetgeen over de grens plaats vindt." Het resultaat is dan alleen "enig 
meer begrip over en weer." 

Deze waardering verschilt in aanzienlijke mate van de opvatting van 
Prof. Tinbergen. Deze laatste wilde "een nauwer internationaal over-
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leg" om in het openbaar internationa1e uitspraken te kunnen doen en 
een internationaal socialistisch program, met name ten aanzien van de 
onderontwikkelde landen op te stellen. Dit dan samengaand met de 
opvatting, dat vreedzame co-existentie noodzakelijk is en dat de be
trekkingen met de communisten dienen te worden verbeterd. Mr. Bur
ger critiseert met een ander doel. Hij wil blijkbaar geen verandering 
in deze richting, maar wil de Socialistische Internationale, nu er andere 
stemmen beginnen te klinken, in betekenis verminderen. Op het Con
gres te Wenen kwam dit streven tot uitdrukking in het optreden van 
de Nederlandse delegatie om te verhinderen, dat er "een duidelijke 
politieke lijn" getrokken zou worden. Waarom? Omdat dit een lijn had 
kunnen worden die "voor de NAVO-landen en stellig voor Nederland 
niet zo gemakkelijk te verteren zou blijken. Merkwaardigerwijze moet 
met enige voldoening worden geconstateerd, dat mede tengevolge van 
het optreden van de Nederlandse delegatie, die duidelijke lijn dan ook 
uitgebleven is." 

Inderdaad merkwaardig! Zo'n opvatting wijst elke heroriëntatie af 
en wil de Socialistische Internationale slechts zien als een NAVO-club. 
Bij een afwijking van de NAVO-lijn moet dan worden getornd aan wat 
deze Socialistische Internationale aan betekenis heeft. Gemeenschap
pelijk internationaal optreden, dat tot uiting zou komen in stappen, hoe 
bescheiden dan ook, in het belang van coëxistentie en ontspanning, 
wordt dan afgewezen met een beroep op nationale verplichtingen, n.l. 
die verplichtingen die voortvloeien uit de NAVO en juist tegengesteld 
zijn aan de belangen van de vrede. Dit ligt ten grondslag aan Mozers 
uitspraak in "Paraat", dat er "steeds een zekere tegenstelling is tussen 
internationale eisen en nationale noodzakelijkheden" en dat "interna
tionale wensen niet ten koste van nationale behoeften verwerkelljkt 
kunnen worden." 

De voldoening die Mr. Burger uitspreekt, zou daarom beter hebben 
gepast in een communiqué van het hoofdkwartier van de NAVO. 

V olgcns de traditie van: Van Kol 

Zoals ook op de raadszitting te Kopenhagen werd op het congres te 
Wenen het optreden ten aanzien van koloniale landen behandeld. Dit
maal ging het vooral om het optreden van de Fransen in Algerije. De 
vertegenwoordigers van de Skandinavische partijen (bij monde van 
Finn Moe, Noorwegen en Kaj Björk, Zweden) en van de Labourpartij 
(Bevan) deden een scherpe aanval op de politiek van Guy Mollet en 
zijn partij. Eén van Finn Moe's argumenten was, dat de socialisten in 
Azië en in Afrika het vertrouwen dreigen te verliezen. Niet Guy Mollet 
zelf, die niet was gekomen, maar Pierre Cammin verdedigde het be
leid, daarin bijgestaan door Van der Goes van Naters namens de P.v.d.A. 

De strijd die was begonnen in de openbare zittingen en die zo hoog 
opliep dat enkele kranten reeds spraken over een herhaling van het 
Kopenhagen-incident, werd voortgezet in de resolutie-commissie. Ten
slotte moest Mozer een compromis-resolutie ontwerpen. Deze zeer vaag 
geformuleerde resolutie hield in, dat een onbetekenend Frans aanbod 
om de toestand ter plaatse te bestuderen, werd aanvaard en dat, zonder 
te herinneren aan de inhoud, de verklaring "over de doeleinden en 
taken van het democratisch socialisme", aangenomen in 1951, opnieuw 
werd bevestigd. Hierin werd gesproken over het recht op zelfbeschik
king. 
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De heldendaden van Van der Goes en Mozer worden door Mr. Burger 
in zijn beschouwing nog aangedikt. Finn Moe's betoog was voor hem 
"een rechtlijnig verhaal, gebaseerd op de beëindiging van het kolonia· 
lisme en het socialistische standpunt van het zelfbeschikkingsrecht der 
volkeren"; Bevan's rede een "als Hyde Park-verhaal boeiend betoog". 
Hij verdedigt Commin's optreden met het argument dat een Algerijnse 
natie nooit heeft bestaan, dat de Sowjet-Unie de hand naar Mrika uit
steekt en dat het Sahara-gebied plotseling economische perspectieven is 
gaan openen! Alle argumenten van het oudste kolonialistische allooi. 
Zijn slotconclusie is tevredenheid, dat de Fransen er "ongedacht goed· 
koop" afkwamen. 

Het is alles in de lijn van Van Kol, de vroegere koloniale specia
list van de SDAP, die indertijd op het internationale socialistische con· 
gres in Stuttgart in 1907 voorstelde "niet principieel en voor alle tijden 
elke koloniale politiek, die onder een socialistisch bewind beschavend 
zou kunnen werken" af te wijzen. Lenin stelde in zijn artikel over de 
resultaten van het congres toen al vast, dat deze opvatting "een open· 
lijke terugtocht is in de richting van de burgerlijke politiek en de bur· 
gerlijke wereldbeschouwing, die koloniale oorlogen en gruwelen recht
vaardigt." Op het congres in Wenen is de juistheid van Lenins woorden 
een halve eeuw later opnieuw bevestigd. De P.v.d.A.-leiders, die Van 
Kols opvattingen in hun Nieuw-Guinea-politiek ten uitvoer brengen, 
zetten een oude traditie voort met deze verdediging van het Franse 
optreden in Algerije. 

Duitse eenheid en Europese veiligheid 

Verhitte debatten ontstonden er op het congres rondom de plannen, 
die Gaitskell en Ollenhauer indienden voor de oplossing van het Duitse 
vraagstuk. Volgens Ollenhauer kan er inzake de hereniging van Duits· 
land alleen voortgang worden geboekt, als er een Europees veiligheicis
stelsel in het kader van de Verenigde Naties tot stand komt, waarin 
naast Duitsland de nabuurlanden van Oost en West zijn opgenomen. 
Dit zou inhouden, dat beide delen van Duitsland zouden worden los 
gemaakt van respectievelijk NAVO- en Warschau-verdrag. Gaitskell 
was van mening, dat voor de oplossing van het Duitse vraagstuk de 
terugtrekking van West-Duitsland uit de NAVO en het verdwijnen van 
buitenlandse troepen noodzakelijk waren. 

Uiteraard gingen beide plannen vergezeld van grove aanvallen op de 
Sowjet-Unie, gepraat over "vrije" verkiezingen onder internationale 
controle en een voorbijzien van het bestaan van de Duitse Democrati· 
sche Republiek. Maar dat neemt niet weg, dat deze voorstellen getuigen 
van een belangrijke wijziging binnen de Socialistische Internationale. 
Nog slechts weinige jaren geleden riep zij op om de EDG te steunen en 
noemde zij deze een "waarborg voor de veiligheid van Europa" (resolu
tie van de conferentie te Brussel1954). Voortdurend onderstreepte de 
Socialistische Internationale elke stap van het Amerikaanse imperia· 
lisme. Dit maal echter werd openlijk gesproken over het verlaten van 
de NAVO, over een Europees veiligheidsstelsel. 

Geen wonder dus, dat allen die de Internationale zien als een NAVO· 
club, in het geweer kwamen. In het debat ging Mr. Burger het Gaitskell
Ollenhauer-plan te lijf in een rede, die neerkwam op een verheerlijking 
van de kracht van de NAVO, West-Duitsland inbegrepen, en de Euro· 
pese "eenheid". 



De grote strijd kwam toen het resolutie-ontwerp in stemming werd 
gebracht. Hierin stond: ,Het congres van de Socialistische Internatio
nale acht een Europees veiligheidsstelsel, dat een herenigd vrij Duits
land niet bindt aan enig militair bondgenootschap, de meest effectieve 
voorwaarde voor heveniging." Als eerste nam daarop Mr. Burger het 
woord om tegen deze formulering te protesteren. De NAVO zou ver
zwakken als West-Duitsland er uit zou verdwijnen en dit zou niet de 
meest effectieve voorwaarde zijn voor hereniging. Hij vroeg, zoals ge
bruikelijk in deze kringen, een "nadere bestudering." 

"Verrassenderwijze", zoals Mr. Burger ze~t, kwamen daarna soort
gelijke verklaringen van de Deense, Belgische, Noorse en Franse ver
tegenwoordigers. Niet zo erg verrassend, want dit zijn alle NAVO-lan
den, waar de sociaal-democraten in de regeringen zitten. De vertegen
woordiger van de socialistische partij in een Skandinavisch land, als 
Zweden, dat niet in de NAVO zit en ook de vertegenwoordiger van de 
socialisten van het neutrale Zwitserland steunden de ontwerp-resolutie. 

Geen enkel argument lieten de NAVO-aanhangers onbenut. De Deen 
Andersen, dezelfde die als voorzitter optrad van de UNO-commissie 
over Hongarije en die in Wenen (als beloning voor bewezen diensten?) 
tot voorzitter van de Socialistische Internationale werd gekozen, zei 
zelfs, dat de resolutie "smaakte naar communistische terminologie". 

En al dit verzet ontplooide zich, terwijl Burger noch Ollenhauers, 
noch Gaitskells opvattingen als geheel waarachtig schijnt te beschou
wen. Ten aanzien van Ollenhauer wijst hij op diens "verkiezingspositie" 
en over Gaitskell zegt hij, dat deze zich tegen Bevan tracht te hand
haven door diens standpunten min of meer bij voorbaat, zij het afge
zwakt, over te nemen. 

Maar zelfs al ging het alleen om 01lenhauers verkiezingspositie, de 
NAVO-aanhangers waren niet tot overeenstemming te bewegen. "Om 
de situatie te redden", zoals Burger het formuleert, deed de voorzitter 
van de Oostenrijkse socialistische partij Pittermann een compromis
voorstel, waarmee de term Europees veiligheidsstelsel om hals werd 
gebracht. Deze motie werd aangenomen. Dit veroorzaakte een nieuw 
schandaal, want in het amendement-Pittermann was precies de 
Adenauer-terminologie gebruikt! 

Burger acht dit "merkwaardig", een objectieve waarnemer zal het 
eerder een logische consekwentie noemen ... Valt het niet samen met 
de welwillende houding die de Nederlandse sociaal-democratische pers 
tijdens de verkiezingscampagne in West-Duitsland tegenover Adenatler 
innam en die "Vrij Nederland" er toe bewoog om aan een overwinning 
van Adenauer de voorkeur te geven? 

In Wenen was het eindresultaat dat de passages over het Europees 
veiligheidsstelsel werden geschrapt, inclusief Fittermann's amende
ment. Ze werden, ook hier weer keerde de al-oude gewoonte terug, 
naar een commissie verwezen "tot nader onderzoek." De standvas
tigen van het Atlantisch Pact met Burger als haantje de voorste had
den hun zin gekregen. 

De tegenstellingen rondom dit punt zijn echter een duidelijke aanwij
zing, dat de lijn van het Atlantisch Pact niet zo geruisloos als voorheen 
kan worden doorgezet en dat het verzet van de socialistische leden en 
kiezers, alsmede de wens tot heroriëntatie van leidende figuren, grote 
invloed begint te verwerven in de kring der socialistische partijen. 



I{et vraagstuk van de ontwapening 

Het vraagstuk van de ontwapening en het verbod van het atoom
wapen beweegt vele miljoenen mensen. Vooral de arbeidersklasse, die 
altijd een onverzoenlijke strijdster is geweest tegen imperialistische 
oorlogen, stelt belang in de oplossing van dit probleem. Onder haar 
leiding wordt overal ter wereld een krachtige campagne gevoerd tegen 
de atoomwapens, voor de beëindiging van de proeven er mee, tegen de 
uitrusting van de Westduitse W ehrmacht met deze wapens. Ook een 
reeks sociaal-democratische partijen heeft zich uitgesproken voor het 
beëindigen van de prot!\ven met atoomwapens. Het bestuur van de 
P.v.d.A. publiceerde begin juli een resolutie in deze richting. 

Hierin werd gezegd: "Het partijbestuur stelt zich achter degenen, 
die in oprecht streven naar vrede, via de regeringen een poging willen 
doen om te komen tot een verbod van proeven met atoombommen." 
Er werd echter door het partijbestuur van de P.v.d.A. voorbehoud 
gemaakt. In dezelfde verklaring staat n.l.: "Het verbod van atoom
proeven kan. . . niet los worden gezien van het ontwapeningspro
bleem als geheel." 

Als dit zou betekenen, dat een verbod van atoomproeven als eerste 
stap de ontwapeningsbesprekingen vooruit zou helpen, is dit juist. 
Maar zoals uit de berichtgeving in "Het Vrije Volk" en "Paraat" blijkt, 
wordt er aan deze passage ook een heel andere betekenis toegekend, 
te weten dat er vooreerst overeenstemming moet zijn over een alge
hele bewapeningsovereenkomst en andere vraagstukken van de inter
nationale politiek. 

Zeer duidelijk komt deze opvatting tot uiting in een artikel van 
Mr. Dr. B. Stokvis in "Paraat" (14 september 1957). Zoals met rene
gaten steeds het geval is, maakt hij zich tot spreekbuis van de meest 
reactionaire opvattingen. Hij richt zich tegen de stopzetting van 
atoomproeven. Volgens hem moet dit probleem verhonden worden 
met allerlei politieke vraagstukken; hij noemt Duitsland, Formosa, 
Korea, Egypte, Israël, Cyprus! Verder komt hij met het Amerikaanse 
schijnargument, dat "voortzetting van de proeven noodzakelijk is om 
te kunnen bereiken, dat op den duur de radio-actieve neerslag na de 
ontploffing tot verminderde proporties zal worden !teruggebracht". 
Om de hoeveelheid radio-actieve stoffen in de atmosfeer te verminde
ren, gaan we die dus eerst verhogen, met alle gevaarlijke gevolgen 
van dien! Deze redenering berust trouwens op de valse reclame over 
de zgn. "schone" H-bom. Stopzetting van de proeven zou verder vol
gens Stokvis' vreemde redenering "een radicale desorganisatie" te
weeg brengen in het militaire apparaat van de NAVO. Zijn conclusie 
is, dat stopzetting van de proefnemingen met atoomwapens "politiek 
onaanvaardbaar" is. Want, en nu komt het, dit "kan niet worden los
gemaakt van een akkoord omtrent de conventionele bewapening en 
oorlogvoering, van het ontwapeningsprobleem zelf in zijn volle om
vang." 

Deze opvatting van Stokvis staat tegenover het verzoek, dat in mei 
1956 al door het "Comité Stopzetting Atoomproeven", waarin tal van 
P.v.d.A.-leden zitting hebben, aan de regering is gedaan. In de kringen 
der sociaal-democraten bestaan dus ernstige meningsverschillen over 
dit punt. 

Het is dan ook geen toevalligheid, dat dit vraagstuk ook op het con
gres van de Socialistische Internationale breedvoerig werd besproken. 



De toenemende invloed van de vredeskrachten weerspiegelde er zich 
in de redevoeringen. Gaitskell sprak zich namens de Labourpartij uit 
voor een onmiddellijke beëindiging van de proefnemingen met atoom
wapens zonder dat hieraan politieke voorwaarden zouden worden ver
bonden. Over een ontwapeningsaccoord zei hij: "Het zou een gevaarlijke 
politieke fout zijn orh een overeenkomst over de ontwapening afhan
kelijk te stellen van bepaalde vooraf te bereiken politieke overeen
komsten ... Als wij niet tot eèn overeenstemming komen over de ont
wapening zal het veel moeilijker zijn tot politieke oplossingen te 
komen." 

Dit is een realistisch standpunt, dat zijn weg vond naar de uiteindelijk 
aangenomen resolutie. Daarin werd verlangd, dat een beëindiging van 
de atoomproeven los zou staan van een algehele ontwapeningsavereen
komst en onderstreept wordt, dat een overeenkomst niet afhankelijk 
mag worden gesteld van de regeling van de belangrijkste politieke 
vraagstukken. 

De P.v.d.A. delegatie heeft uiteindelijk voor de resolutie gestemd. Bij 
monde van Vermeer verlangde ze, dat op de samenhang van politieke 
problemen en het ontwapeningsvraagstuk zou worden gewezen. In 
de resolutie, waar de Duitse kwestie was behandeld, was een op
merking in deze richting gemaakt. Het congres ging evenwel niet zo 
ver, als Vermeer c.s. wilden en beperkte zich tot de opmerking, dat de 
bevordering van de _oplossing van beide soorten van problemen wel 
afzonderlijk, maar niettemin gelijktijdig dient te geschieden. De recht
streekse afhankelijkheid is hier echter verdwenen. 

De resolutie van het congres gaat verder dan de resolutie van het 
P.v.d.A.-bestuur. Hierop werd gewezen door Dr. F. Boerwinkel in zijn 
artikel "De stopzetting der kernproeven en het socialisme" (Socialisme 
en Democratie, september 1957) Hij schrijft, dat velen "niet begrijpen, 
dat terwijl de Socialistische Internationale unaniem (dus ook met de 
stemmen der Nederlandse afgevaardigden voor) de ONvoorwaarde
lijke stopzetting der kernproeven heeft gevraagd, het Nederlandse 
partijbestuur toch weer een restrictie schijnt te maken". En hij stelt 
de vraag: "Welke stringente redenen hebt U om ... niettemin af te 
wijken van de lijn van de Socialistische Internationale, waaraan U zelf 
Uw stem hebt gegeven? Waarom voldoet U nog altijd niet aan de stroom 
van wensen en verlangens die onvoorwaardelijke stopzetting van de 
proeven als eerste eis van menselijkheid zien? "Dr. Boerwinkel ver
wacht daden, een "moedige actie voor de stopzetting der proeven." 
Een opvatting, die diametraal staat tegenover het oorlogszuchtige ge
schrijf van Mr. Stokvis. 

De resolutie van de Socialistische Internationale is een gevolg van 
de ontplooiing van de actie tegen het atoomwapen. Ze opent ander
zijds zoals ook Dr. Boerwinkels artikel laat zien grotere mogelijkhe
den voor de ontwikkeling van deze strijd. De eenheid tussen socialis
ten en communisten is op dit gebied uiterst belangrijk. De verdeeld
heid van de arbeiders kan slechts diegenen ten voordele strekken, die 
bereid zijn een atoomoorlog te laten ontbranden. Door het verenigd 
optreden van de arbeidersklasse en alle andere vredelievende krachten 
kan dit verhinderd worden. 

Het geliefde stokpaardje 

Gezien de vele meningsverschillen en tegenstellingen op het congres 
werd getracht de eenheid te herstellen door alle aanwezigen op het ge-
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liefde stokpaardje van de rechts-sociaal-democratische leiders te hijsen 
en daarop een wilde krijgsrit uit te voeren. Dat stokpaard is het anti
communisme. 

De Hongaarse gebeurtenissen moesten daartoe als stijgbeugel dienen. 
Anna Kethly werd weer eens te voorschijn gehaald om de contra
revolutie te prijzen en het communisme te verdoemen. Zij werd hierin 
bijgestaan door de Oostenrijker Oscar Pollak en een aantal lieden die 
uit de volksdemocratische landen afkomstig zijn. Mozer deed voor de 
P.v.d.A. een duit in het zakje. Zoals hij in "Paraat" meedeelt, sprak het 
congres op zijn initiatief "zijn solidariteit uit met de verzetsstrijders 
achter het ijzeren gordijn." 

Zover als een aantal van de wildst geworden stokpaard-berijders wil
den, ging het congres echter niet. De eis tot verbreking van de diplo
matieke betrekkingen met Hongarije en haar verwijdering uit de UNO 
drong niet door tot de resolutie. Natuurlijk zijn er lasterlijke aanvallen 
tegen de Sowjet-Unie en de volksdemocratieën in overvloed in dit do
cument, maar de stelling over de "bevrijding van de Oosteuropese lan
den van buitenlandse overheersing", die in het ontwerp was opgeno
men, werd weggelaten. Ook Burger vond blijkbaar het betoog van 
Anna Kethly te ver gaan. In zijn artikel schrijft hij, dat ze beter zou 
hebben gedaan zich tot een "getuigenis" te beperken. 

In de politieke resolutie werd op Japans initiatief, in weerwil van al 
het anti-communisme een alinea ingelast, waarin er op werd aange
drongen de Chinese Volksrepubliek in de UNO op te nemen. Een in
teressante gedachte voor de P.v.d.A.-leden in de Nederlandse delegatie 
naar de UNO-Assemblée. 

Vol anti-Sowjet-klanken was ook het rapport van Golda Meir, Israel's 
minister van buitenlandse zaken, over de toestand in het Midden-Oos
ten. Alleen namens de P.v.d.A., n.l. door Vermeer, werd Israel lof toe
gezwaaid. De resolutie die zich richt tegen de Arabische staten, werd 
aangenomen met de stem van de Japanse delegatie tegen. 

Tegenstrijdige aspecten 

Uit het bovenstaande blijkt, dat het congres van de Socialistische In
ternationale vele tegenstrijdige aspecten heeft. In tegenstelling tot vo
rige congressen heeft dit echter enkele positieve resultaten gebracht, die 
bij uitvoering ten voordele zullen strekken aan de zaak van de vrede 
en die een gezamenlijk optreden van de verschillende delen van de 
arbeidersbeweging voor bepaalde, concrete taken mogelijk maken. 

Het congres was het terrein van een botsing tussen verwoede aanhan
gers van het anti-communisme en, om welke reden dan ook, meer 
realistisch denkende politici. In een reeks gevallen eindigde de strijd 
onbeslist, soms wonnen de anti- communisten en vurige NAVO-aan
hangers, maar ook gelukte het enkele keren om een realistisch stand
punt in te nemen. 

Het is betreurenswaardig, dat de P. v. d. A. vertegenwoordigers in 
Wenen zo'n negatief standpunt hebben ingenomen, hoewel toch ook in 
de P.v.d.A. een andere houding wordt gewenst en reeds is bepleit. 

Het feit, dat zij hun stem hebben gegeven aan de resolutie over de 
ontwapening en de beëindiging van de atoomproeven, is echter posi
tief en opent mogelijkheden voor een versterking van de actie daartoe 
in ons land. 



Het Weense congres zal voor vele P.v.d.A.-ers een nieuwe bevesti
ging zijn, dat het anti-communisme niet meer onbetwist heerst en 
slechts de meest reactionaire kringen in de kaart speelt. Het zal hun 
laten zien, dat de koers naar een reëlere politiek, naar een heroriën 
tatie in alle landen en partijen werkzaam is en reeds resultaten begint 
af te werpen. 

JAAPWOLFF. 

Steunt P. & C.! 

Het maandblad Politiek en Cultuur, in de wandeling 
bekend als P. en C., heeft Uw steun nodig. P. en C. is 
een belangrijk middel ter verhoging van het ideologische 
peil van de communisten, het geeft anderen de gelegenheid 
kennis te nemen van de communistische ideeën. Het be
licht de actuele vraagstukken aan de hand van de marxis
tische-leninistische theorie. 

De inhoud van P. en C. zal in de komende tijd veel
zijdiger worden. Maar om P. en C. te verbeteren en het 
in staat te stellen zijn taken goed te vervullen, is er geld 
nodig. 

Thans is het maandblad zonder grote financiële offers 
voor een ieder toegankelijk. Daarin willen wij geen veran
dering brengen. Om toch het gewenste te doen, is er nu 
een steunfonds gevormd. Al onze trouwe lezers, allen die 
inzien van welk belang een verbetering van P. en C. is, 
vragen wij bij te dragen aan dit fonds. Alle giften zijn 
welkom. 

Zendt Uw bijdrage per postwissel aan de redactie en 
administratie van P. en C., Leidsestraat 25, Amsterdam, 
of stort het op de postgiro-rekening van Pegasus, Amster
dam, nr. 173127, onder vermelding: Steunfonds P. en C. 

Alle giften zullen worden verantwoord in het maand
blad. 
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P.K.I.-overwinning versterkt 
nationale eenheidsfront 

Het meest in het oog springende van de verkiezingen voor de provin
ciale- en gemeenteraden, die in juli en augustus op Java en enkele 

plaatsen daarbuiten gehouden werden, is de enorme overwinning van 
de PKI en de verder bezegelde nederlaag van de handlangers van het 
imperialisme, de Masjumi en de PSI. 

Deze democratische overwinning is temeer van belang, omdat de 
verkiezingen onder voor Indonesië niet gemakkelijke omstandigheden 
werden gehouden en zelfs plaats vonden onder de Staat van Oorlog en 
Beleg. De laatste maanden immers is er een stelselmatige ondermij
ningscampagne aan de gang tegen de centrale regedng in Djakarta en 
zijn in de zogenaamde buitengewesten - Noord-Celebes, Zuid- en 
Midden-Sumatra - door de Masjumi en PSI ondersteunde opstanden 
uitgevoerd en "militaire raden" ingesteld. Uit deze - door het volk in 
die streken n i e t ondersteunde militaire opstanden - trachten 
Masjumi en PSI de conclusie te trekken en deze aan het volk op te 
dringen, dat er in Indonesië "algemene" ontevredenheid heerst over ,de 
regeringspolitiek en over de partijen, die de regering ondersteunen. Dit 
nu echter is door de verkiezingsuitslag op Ja va - waar 52 van de 80 
miljoen Indonesiërs wonen - en onder meer in de Riouw-archipel, 
d.w.z. enkele tientallen kilometers van Midden-Sumatra, teruggewezen. 

De stembusuitslag heeft dan ook een nieuwe slag toegebracht aan de 
krachten, waarop in Nederland Romroe en Goedhart hun hoop hebben 
gesteld en betekent een versterking van de strijd, die de Nederlandse 
communisten en democratische krachten voeren. 

Hoewel de verkiezingen op Java gehouden we11den voor verschillende 
plaatselijke volksvertegenwoo:rdigingen, gaat het resultaat in zijn be
tekenis plaatselijke verkiezingen verre te boven. 

Deze vevkiezingen hebben na ti o n a 1 e betekenis en zullen hun 
invloed doen gelden op de nationale Indonesische politiek - en onver
brekelijk daarmede verbonden zijn ze ook van int erna ti o na a 1 
belang en in het bijzonder voor de Nederlandse verhoudingen ten op
zichte van Indonesië. 

Vooral nu de PKI - als meest consequente strijder tegen het impe
rialisme en als meest consequente verdediger van het concept van 
president Sukarno - met zeven miljoen stemmen de grootste partij 
van Java is gewo:rden. In vergelijking met de verkiezingen van 1955 
een vooruitgang van maar liefst twee miljoen stemmen; de PKI heeft 
nu op Java één miljoen stemmen meer dan zij in 1955 in geheel Indo
nesië behaalde. Het stemmenaantal in de drie provincies van Java be
d!1oeg: Midden- en Oost-Java drie miljoen stemmen (met inbegrip van 
een schatting van het stemmenaantal voor Djokjakarta op Midden-Java, 
waar nog gestemd moet worden) en op West-Java en in Djakarta ruim 
een miljoen stemmen. 



In: vele gemeen.ten meerderheid 

De PKI verkrijgt thans de concrete mogelijkheid om in de provin
ciale- en gemeenteraden mee te werken aan de uitvoering van de 

praktische politiek. Deze raden werden namelijk tot nu toe overheerst 
door Masjumi en PSI als gevolg van de maatregelen van een aantal ja
ren geleden, toen een Masjumi-minister van Binnenlandse Zaken de le
den voor plaatselijke volksvertegenwoordigingen benoemde. Na de par
lementsverkiezingen in 1955 werd besloten om op basis van die verkie
zingen de plaatselijke raden te vernieuwen; er kwamen nu hier en daar 
wel PKI-ers, PNI-ers en vertegenwoordigers van de N.U. bij, doch een 
algehele uitvoering van dit besluit werd gesaboteevd. 

Nu is de intrede van PKI-vertegenwoordigers evenwel niet meer 
tegen te gaan en zullen zij hun plaatsen innemen met de opdracht van 
de kiezers om in overeenstemming met Indonesië's nationale politiek 
het levenspeil van het volk te verhogen en maatregelen in het belang 
van het volk te helpen uitvoeren. 

In vele gemeenten heeft de PKI een ruime meerderheid veroverd en 
er zijn zelfs gemeenten waar zij een absolute mee:vderheid heeft. De 
PKI heeft zich bereid ve,rklaavd met alle democratische krachten - in 
het bijzonder ook met de PNI - in de gemeenteraden op t:e treden 
voor een progressieve politiek. 

In plaatselijke progvamma's hebben de communisten voor de ver
kiezingen al uiteengezet, hoe zij de situatie in een bepaalde streek 
beoordeelden en wat zij Vïoor de bevolking willen gaan doen. Zo 
kwamen de provinciale comité's van de PKI op West-, Midden-en Oost
Java met .streekprogramma's. Het verkiezingsprogramma van West
Java hield de kiezers bijvoorbeeld voor, dat de "welvaartsbronnen op 
West-Java nog steeds worden beheerst door buitenlandse kapitalisten, 
vooral door het Nederlandse kapitaal, maar ook Engelse en Amerikaan
se. 
Zo zijn b.v. de grote ondernemingen, die rubber, thee, sisal en suiker
riet verbouwen in handen van het buitenlandse kapitaal." 

Verkiezingsactie 

De PKI heeft een verkiezingsactie gevoerd, waar de bevolking zeer 
nauw bij betrokken is geweest. Tot in de kleinste dessa's vond men 

het verkiezingsembleem van de PKI, de sikkel en de hamer. Aidit, Luk
man, Njoto en andere leden van het Partijbestuur hebben massa-mee
tings toegesproken met honderdduizenden mensen. Op deze meetings 
die veelal vijf uur en soms langer duurden, zetten zij de grote proble
men voor Indonesië uiteen, terwijl plaatselijke leiders over de plaatse
lijke situatie spraken. Aidit, Lukman en Njoto wezen er herhaaldelijk 
met nadruk op, dat een overwinning van de PKI een versterking van 
het nationale eenheidsfront betekent. Dit eenheidsfront is een absolute 
voorwaarde om de Indonesische revolutie naar verdere overwinningen 
te leiden en de staatsgreeppogingen van de imperialisten te weerstaan. 
Zij veroordeelden ten scherpste de opstanden in Midden- en Zuid
Sumatra en Noord-Celebes en wezen op de imperialistische intriges, 
die daar achter steken. Het doel is de Indonesische eenheidsstaat te 
vernietigen. De militaire raden kunnen zich slechts met fascistische 
maatregelen handhaven en dat juist ook toont, dat zij niet door het 
volk worden ondersteund. 



... 

De PKI-sprekers prezen de resultaten van de Indonesische vredes
politiek en ondersteunden de maatregelen tegen de corruptie. Tege
lijkertijd critiseerden zij evenwel, dat corruptie en bureaucratie nog 
niet met wortel en tak zijn uitgeroetd. Een uitweg uit Indonesië's grote 
economische moeilijkheden ligt niet alleen in de formele opzegging van 
de RTC-overeenkomsten zoals tot nu toe is geschied, doch in verder 
daadwerkelijk optreden tegen het buitenlands kapitaal. 

De maatstaf of een politieke partij een wenkeiijk nationale politiek 
wenst te voeren is haar houding tegenover het concept van president 
Sukarno. De PKI ziet in de uitvoering van dit concept een mogelijk
heid voor Indonesië om uit de moeilijkheden te komen en een sterke 
nattonale eenheid tot stand te brengen. 

Op deze meetings, die naast het gesprokene veelal het karakter van 
volksfeesten kregen, werd gezongen en traden kunstgroepen met spe
cifieke dansen uit zo'n streek op. 

Het volk maakte patuns (vierregeiige rijmpjes) op de PKI en wekte 
erin op de communisten te kiezen. 

De tegenstanders trachten nu de voorstelling te wekken alsof de PKI 
haar succes te danken heeft aan een "straf" georganiseerde verkiezings
campagne. Niet echter aan de verkiezingscampagne op zichzelf, doch 
aan het concrete optreden van de PKI-candidaten in de afgelopen 
jaren en aan hun verbondenheid met het volk is het succes te danken. 
Vele plaatselijke leiders van vakbonden, boerenbonden en vrouwen· 
organisaties waren candidaat op de lijst van dePKIen zij genieten het 
vertrouwen van het volk. (Opvallend was ook het grote aantal vrou
wen, dat voor de PKI candidaat stond). Zij bonden in de afgelopen 
jaren reeds de strijd aan voor de verbetering van het levenspeilvan het 
volk. Want als gevolg van de economische overheersing door het im
perialisme en de feodale verhoudingen wordt er in Indonesië bittere 
armoede geleden. Ziehier wat Alimarkaban Harsono, candidaat voor 
de provinciale raad van Midden-Java, over het lot van de boeren 
schreef: 

"Een groot deel van de boeren op Midden-Java leeft in zeer bekla
genswaardige omstandigheden,omdat zij niet voldoende grond hebben, 
in de greep van de woeker verkeren en nog onder de zware druk van 
de feodale lasten, die nog in de dorpen bestaan, gebukt gaan." 

De arbeiders-boeren1
) en arme boeren, die het land van de landheer 

bewerken, moeten niet alleen de helft of twee-derde van hun oogst 
afstaan, maar moeten in een deel van Midden-Java jaarlijks ook nog 
2000 rupiah voor elke ha. grond betalen. Woeker, zwarte onderpand, 
opkopers- en idjon-systeem2

) heersen nog erg en houden het leven van 
de boer in hun greep gevangen. De rente, die de boeren aan de woe
keraars moeten betalen, bedraagt 30 procent per maand. Als de opkoper 
de nog op het veld staande rijst opkoopt, geeft hij maar 60 procent van 

1) Arbeiders-boeren. Dit zijn boeren, die een klein stukje grond bezitten (of pach
ten), waa<rvan ze niet kunnern leven. Zij bewerken dan een aantal maanden de 
grond en trekken vervolgens naar havensteden, waar zij als losse ,a,rbeiders - ook 
weer voor een aantal maanden - werk zoeken. 
Ook arbeiders, die op plantages werken, doch over een stukje grond beschikken 
en oorspronkelijk boer waren, rekent men tot deze categorie. 
2) Het idjon-systeem is een vorm van woeker, waarbij de opkoper een voorschot 
geeft in rijst voor de nog op het veld rijpende rijst. De boer moet zo een voorschot 
wel aanvaarden, wil hij niet met zijn gezin van honger omkomen. Ontvangt hij 
echter b.v. één kwintaal (50 kg.) dan moet hij ten tijde van de oogst drie kwin
taal teruggeven. 



de prijs, die de oogst één à twee maanden later, als de rijst rijp is, zal 
opbrengen.Bovendien verkopen de landheren en opkopers de rijst twee 
à drie maanden later weer aan de boeren 140 tot 250 procent hoger dan 
de prijs in de oogsttijd."") En Harsono schreef verder: "Het hevige 
lijden van de boeren kreeg noch van de centrale regering noch van de 
plaatselijke bestuursorganen enige ernstige aandacht. Deze verhouding 
tussen de boeren en de landheer wordt door de regering zonder meer 
op zijn beloop gelaten en natuurlijk heeft daarbij de landheer de 
sterkste positie en kan hij willekeurig tegen de boer optreden." 

Het is niet zelden gebeurd, dat de regeringsapparaten bij een geschil 
tussen de boeren en de landheren, niet de zijde van de boeren kozen, 
doch integendeel de landheer hielpen. En de conclusie van Harsono 
was: "Het is de plicht van iedere communist, zowel in de dessa als 
straks in de provinciale raad, te strijden opdat de verhouding tussen 
boer en landheer door de regering geregeld zal worden met het doel 
een verbetering voor de boer te verkrijgen. Dit kan door een verlaging 
van de pacht aan de landheer, verlichting van de rente en vergroting 
van een sneller, gemakkelijker crediet aan de boer." 

Vertegenwoordigers van de vakbonden schreven zo over de belangen 
van de arbetders, van de vrouwenorganisatie over de vrouwen en van 
de jongeren over de jeugd. Het is te begrijpen, dat de werkende men
sen in Indonesië een uitweg uit hun benarde levensomstandigheden 
wensen en daarbij vooral in de PKI de aangewezen partij zien. De PKI 
is nu dan ook door de miljoenen, die haar het vertrouwen gaven, een 
niet meer te negeren kracht met een groot aanzien geworden. 

Samenwerking nationale krachten 

De reactie vreest dit groeiend prestige van de PKI. Aangeblazen door 
de Nederlandse imperialistische bazen zijn de Masjumi en de PSI na 

de overwinning van de communisten een campagne tegen de krachten 
van het eenheidsfront begonnen. Zij proberen vooral de samenwerking 
tussen de PKI en PNI, alsmede de N ahdatul Ulama aan het wankelen 
te brengen. Volkomen zwijgend over hun eigen nederlaag, richten zij 
hun aanvallen (en hun gefleem) tegen de PNI, die- zeer zeker- op 
Java verliezen geleden heeft. Dit verlies is een gevolg van de samen
werking met de PKI - zo is hun betoog. Hoe het dan komt, dat de 
Masjumi en dePSI-die toch niet met de PKI samenwerkten- zijn 
achteruitgegaan, daarover wordt maar gezwegen. 

Hoewel natuurlijk een analyse v·an de achteruitgang der PNI aan 
deze partij zelf moet worden overgelaten, kan toch wel worden vast
gesteld, dat het feit, dat enkele PNI-leden wegens corruptie werden 
gearresteerd, in haar nadeel heeft gewerkt. Bovendien neemt zij ten 
aanzien van enkele belangrijke Indonesische problemen een weifelende 
houding aan. Zo verklaarde zij zich vóór het concept van president Su
karno, doch organiseerde géén massa-beweging om het te verwezenlij
ken. 

De PNI is de partij van de nationale bourgeoisie, dat wil zeggen, dat 
vooral haar leiders tot de kringen van de nationale bourgeoisie behoren, 

") De boeren moeten vaak twee à drie maanden na. de oogst weer rijst opkopen, 
omdat hun eigen voorraad voor consumptie pra.ctiseh op is en zij rijst nodig heb
hen om bibit-plantjes te ltweken voor de nieuwe oogst. (bibit-zaailingen). 



hoewel zij door haar nationale politiek ook aanhang onder de massa 
heeft. 

Op haar congres in 1954 heeft de PKI haar houding ten opzichte van 
de nationale bourgeoisie reeds vastgesteld. Zij beklemtoonde de nood
zaak te werken aan een eenheidsfront met de nationale krachten, doch 
wees tegelijkertijd op het aarzelende karakter van de nationale bour
geoisie, op haar tweeslachtigheid, die haar enerzijds naar het nationale 
eenheidsfront voert en haar anderzijds dit front wil doen verbreken, 
zoals enkele malen sinds 1945 is gebeurd. 

Sinds haar congres heeft de PKI een consequente politiek van het 
eenheidsfront gevoerd en de regeringen, die het stempel droegen van de 
PNI, om haar nationale politiek voor vrede en actieve onafhankelijkheid 
steun gegeven. Er is een groeiende samenwerking, die vooral tot uit
drukking komt in de dorpen en steden, waar bij de doorvoering van de 
verkiezingen, strijd voor progressieve regeringen enz. in de afgelopen 
jaren gemeenschappelijke verklaringen werden afgelegd. (Verklaring
en, die niet alleen beperkt bleven tot PKI!PNI, doch waaraan ook an
dere partijen deelnamen). 

De Masjumi en de PSI bewegen nu hemel en aarde om deze samen· 
werking te doorbreken en een "anti-communistisch-front" in Indonesiè 
tot stand te brengen. Zij schromen daarbij niet situaties te provoceren, 
die overeenstemming vertonen met de provocatie van Madiun in 1948. 

"Het anti-communisme is de weg naar de hel", heeft PKI-secretaris 
Aidit reeds verklaard en waartoe inderdaad het anti-communisme, 
d.w.z. de anti-nationale politiek van de Masjumi en de PS! leidt, is 
getoond in de gebieden, waar de zg. "militaire raden" heersen. Op Mid
den-Sumatra en Noord-Celebes zijn niet alleen PKI-leden gearresteerd, 
doch ook PNI-ers; niet alleen het communistische dagblad Harian 
Rakjat wordt verboden (op Midden-Sumatra kunnen 3000 abonné's 
niet worden bereikt), doch ook het PNI-blad Suluh-Indonesia. 

Het masker van het anti-communisme van de Masjumi en de PSI is 
het masker van de Nederlandse en Amerikaanse imperialisten, die 
Indonesië zo graag in het agressieve Z.O. Azië-pact willen trekken. 

Voor nationale eenheid 

Hoe is nu de houding van de PKI in deze situatie? Zij blijft op haar 
reële en positieve standpunt van de samenwerking met alle natio

nale krachten staan. Dit is een absolute vereiste. Een resolutie van het 
centraal comité der PKI, begin juli aangenomen, stelt vast dat het niet 
mogelijk zal zijn om de middenkrachten in een nationaal eenheidsfront 
te trekken, zonder dat het werk onder de massa tot ontwikkeling wordt 
gebracht en zonder dat de progressieve krachten worden versterkt. "In 
dit verband acht het centraal comité het noodzakelijk er de nadruk op 
te leggen, dat de aarzelingen, die de nationale bourgeoisie aan de dag 
legt, niet iets fataals zijn. Indien de progressieve krachten machtig zijn 
en de tactiek van de Partij juist, dan zal het mogelijk zijn de nationale 
bourgeoisie in krachtige strijd tegen het lmlonialisme te brengen". 

Om het hoofd te bieden aan de imperialistische samenzweringen wil 
de PKI de nationale krachten verenigen op de uitvoering van het con
cept van president Sukarno. Dit concept behelst twee hoofdge
dachten: de instelling van een nationale raad en de vorming van een 
gotong-rojong-regering. (gotong-rojong = wederzijds hulp). De natio· 



nale raad. waarin verschillende lagen van de bevolking vertegenwoor
digd zijn, is inmiddels gevormd. Een goton-rojong regering is evenwel 
niet tot stand gekomen. Toen president Sukarno zijn concept bekend 
maakte, liet hij zich leiden door de gedachte, dat in zo een regering de 
vier grote partijen- PNI, PKI, Nahdatul Ulama en Masjumi - zou
den worden opgenomen. Door de afwijzende houding van de Masjumi 
is dit deel van het concept nog niet vervuld. 

In de resolutie van het centraal comité van de PKI van begin juli is 
echter reeds vastgesteld, dat het CC tot de conclusie kwam, dat "de 
meest belangrijke politieke taak op het ogenblik is de massa's op te 
voeden en te mobiliseren om een verandering in de machtsverhoudin
gen te bevorderen voor de 100 (;,, uitvoering van het concept van presi
dent Sukarno. De 100 Va uitvoering van dit concept van president 
Sukarno zal een grote stap voorwaarts betekenen op de weg naar de 
algehele voltooiing van de Augustus-revolutie". 

De verkiezingsoverwinning van de PKI op Ja va is zonder twijfel een 
versterking van de krachten, die zo een verandering van de machts
verhoudingen tot stand moeten brengen. 

HENK DE VRIES. 



Niet bij. brood .alleen 

De roman 'Niet bij brood alleen'*) van de Sowjetschrijver W. Doe
dintsew - een eersteling - werpt een aantal belangrijk<:> -..rraag· 

stukken op omtrent de verhouding tussen de levende socialistische 
werkelijkheid en de literatuur, die onder deze socialistische verhou
dingen ontstaat. 

Doedintsew's roman heeft door zijn onevenwichtige, en wat in bet 
nawoord van de Uitgeverij Pegasus genoemd wordt 'beperkt individua
listische' behandeling van zekere verschijnselen in de U.S.S.R. de· 
vijanden van dit land en zijn maatschappelijk stelsel de gelegenheid 
gegeven, hun gebruikelijke zwadder over het communisme uit te 
slijmen. 

In Nederland is daartoe zelfs door een tot nog toe vrij fatsoenlijk 
geachte uitgeverij een pseudo-maatschappijtje opgericht, dat een pira
ten-uitgave, niet door de auteur gewettigd en erkend, door de Neder
landse justitie scherp gelaakt, in elkaar heeft laten draaien door iemand, 
die blijkens zijn werk, de Russische grammatica niet te best kent, dol 
is op het invoegen van "dichterlijke" vrijheden in de tekst, en die zich 
tevens niet ontziet, bepaalde 'wendingen' in deze tekst aan te brengen, 
waarbij men de zwadder riekt. Het lust mij niet, veel woorden aan deze 
vertaling vuil te maken; de lijst van 's mans ontsporingen ligt naast mij 
en is voor ieder (ook voor hemzelf) ter inzage. Dat deze 'vertaling' in
middels door onze reactionairste pers en soms door stiekeme circu
laires aan de boekhandel als de 'enig juiste' wordt aanbevolen, tekent 
de huidige sfeer in Nederland- een sfeer, die bevorderlijk is voor elke 
vorm van banditisme. 

* 
Wij spreken hier dus van de geautoriseerde vertaling van Matbilde 

Visser en H. I. ter Laan, uitgebracht door de Uitgeverij 'Pegasus', 
met een reeds vermeld nawoord van die Uitgeverij en een voorwoord 
van de schrijver zelf. Deze vertaling draagt hier en daar de sporen van 
de korte tijd, waarin ze is ontstaan, maar ze is vlot en secuur, wat 
vooral opvalt bij de technische en rechtstermen. 

W. Doedintsew heeft in zijn voorwoord m.i. kalm en waardig doen 
uitkomen, dat zijn roman over de moeilijkheden van een jonge uit
vinder, die verstrikt wordt in de complotten van 'concurrenten', uiter
aard niet als een aanval op het socialisme bedoeld kan zijn. 

Wij weten, dat er rondom zijn roman in de U.S.S.R., bij lezers en 
schrijvers, felle discussies zijn gevoerd, en dat laatstelijk o.m. ook N. S. 
Chroesjt.sjow zich tegen het boek verklaard heeft. En al die debatten 
liggen voor de hand; want terwijl geen mens aan de subjectief goede 

*) W. Doedi.Jltsew: Niet bij brood alleen; u. h. Russ. door Ma,thilde Visser en H. I. 
ter Laan. - Uitgeverij Pegasus, Amsterdam, 1957. Prijs geb. f 12.90. 



bedoeling van de schrijver twijfelt, is de objectieve uitwerking van 
zijn geschrift uitermate problematisch. 

De U.S.S.R. is een land, waar zich in brede, maar niet steeds even 
beheerste golven, langs de richtlijnen van een groot staatsplan en via 
omvangrijke, vaak gedurfde technische maatregelen, de opbouw van 
het socialisme voltrekt. 

Geen van ons buiten de U.S.S.R.- en zeer, zeer velen in de U.S.S.R. 
evenmin- kunnen zich een afdoende voorstelling maken van de veel
zijdige stoffelijke en morele inspanningen, die deze socialistische op
bouw vergt. Haar karakter is waarlijk revolutionair. En vooral kunnen 
wij ons geen afdoende voorstelling maken van wat deze machtige ont
plooiïng van alle krachten nu betekent in het persoonlijke bestaan van 
elk dier 220 miljoen zielen afzonderlijk. 

De gedachte aan de rusteloze stroom van gedachten en daden, stem
mingen, strevingen, besluiten en acties, de wisselwerking van nieuwe 
en onbekende initiatieven met de bij zovelen (óók daarginds) bestaan
de 'wet der traagheid', de wisselwerkingen ook van mens en natuur, in 
steeds veranderende acpecten - de gedachte aan heel dit complex van 
menselijke energieën en verworvenheden is duizelingwekkend, en 
vormt, als inspiratiebron voor kunst, het hoogste en geweldigste thema, 
wat zich tot op heden aan de menselijke geest heeft voorgedaan, om als 
artistiek beeld in het bewustzijn van de tijdgenoten te herleven. 

De kunstenaars van de U.S.S.R. hebben maar om zich heen te grij
pen; zij bezitten stof voor eeuwen. 

De vraag is slechts, of zij daartoe ook het talent hebben. Want de in 
de geschiedenis van ons mensensoort niet eerder gekende verschijnselen 
en problemen, die zich onder het socialisme voordoen, eisen grote mees-
ters de?" literatuur. • 

De vraag naar Sowjettalent wordt vanuit de landen van het kapita
lisme meestal op provocatarische wijze aan de U.S.S.R. gesteld: Toont 
ons uw Gogols, Dostojewski's en Tolstoj's! 

Natuurlijk kan men de vraag zo niet stellen: afgezien van de domme 
zelfoverschatting die er uit spreekt (waar zijn eigenlijk thans de Bal
zacs, Flauberts en Goethe's van de bourgeoisie?), bewijst men er een 
volslagen gebrek aan historische bezinning en aan zelfbesef mee. 

De moderne bourgeoisie nam haar aanvang in de Franse revolutie 
(1789). Maar het duurde 30, 40 jaar voor een moderne burgerlijke lite
ratuur geboren werd: Balzac, Dickens, Reine en hun tijdgenoten. 

De Sowjetliteratuur heeft reeds in de korte tijd van haar bestaan 
(d.w.z. in minder dan 40 jaar) een aantal schrijvers voortgebracht, wier 
werk een aanmerkelijke bijdrage vormt tot de wereldliteratuur: 
Majakowski en Alexej Tolstoj, Fedin en Fadejew, Leonow en Sjolo
chow, om zo maar eens een zestal van 'n zestig onbetwiste meesters te 
noemen. Maar hen vertaalt men hier te lande nauwelijks of niet! 

Ik herhaal: voor de uitbeelding van de machtige bewogenheid in de 
maatschappelijke en dus in de persoonlijke sfeer, die onder het socialis
me met de dag toeneemt, is ongehoord meesterschap nodig. Daartoe 
reikt b.v. noch de geaardheid noch de omvang van één burgerlijk talent 
buiten de U.S.S.R. Geen Hemingway, geen Steinbeck, geen Sartre, 
Graham Greene of Vestdijk zou ook maar tegen een onderdeel van die 
geweldige literaire taak opgewassen zijn. 

Het vraagstuk van het talent der Sowjetschrijvers is daarmee eigen
lijk aan een bespiegelingswijze van buitenaf onttrokken- ook aan dat 
van de communisten buiten de U.S.S.R. Wij mogen het als onze aan-



gelegenheid voelen, een literatuur van ongekende aesthetische en zede
lijke schoonheid in de U.S.S.R. te willen zien opbloeien - het is onze 
taak niet, haar ontwikkelingen definitief te beoordelen, maar om hier 
en nu zelf een literatuur van diep, schoon, humaan gehalte te scheppen. 
Het blijft de aangelegenheid van de Sowjetmaatschappij, haar publiek 
en auteurs, om die grote socialistische literatuur te maken. 

Het is uit dien hoofde met schroom, dat ik mij wijd aan een onder
zoek naar de mislukking van Doedintsew's boek. 

* 
Doedintsew's boek behandelt de strijd van een jonge doelbewuste 

uitvinder, om zijn denkbeeld van een nieuwe, voor de socialisti
sche opbouw hoogst nuttige en gewenste machine voor het gieten van 
buizen ingang te doen vinden, dus tot werkelijkheid te laten maken. 

Volgens Doedintsew is de jonge uitvinder een 'idealist'. Niet in de 
betekenis van de filosofische vakterm, maar in de gangbare zin van ie
mand, die weet, dat geen mens "bij brood alleen" leeft, maar dat inzon
derheid het communisme iets meer is dan een productiesysteem van 
goederen; het hoort ook een leerschool te zijn van menselijke kameraad
schap, eerlijkheid en wederzijds begrip. Ja, voor hem is het communis
me zelfs een kans, om in tegenstelling tot zovelen, die er een mogelijk
heid in zien om meer te némen, - anderen iets te schenken. 

Op het eerste gezicht zou men denken: waar is het makkelijker voor 
zo een soort idealist en uitvinder, om zowel zijn technische als zijn 
menselijke denkbeelden ingang te doen vinden dan juist in de U.S.S.R.? 

Maar hier krijgen wij nu dade~ijk te maken met een van de aspecten 
van de vestiging en groei van het socialisme in de USSR, dat niet in 
de 5-jarenplannen, en evenmin in de richtlijnen van vele test- en in
dustriële bureaux voorzien is. 

Ik bedoel: de invloed, die door het voortbestaan van kapitalistische 
overblijfselen in het bewustzijn van de mensen wordt uitgeoefend. De
ze komt tot uitdrukking in ijdelheid en karakterzwakte, in zelfzucht en 
onverschilligheid. Het zijn de littekens van het verleden, het vroe
gere stelsel, die sommigen nog levend in zich dragen. Deze elementen 
deden zich sterk gevoelen in de periode van de zgn. persoonsverheer
lijking. Stalin stond in deze laatste jaren van zijn activiteit fouten 
toe, die afbreuk deden aan de opbouw van het socialisme. 

Wanneer wij dit naar waarheid vaststellen, dan zijn wij er daarmee 
niet; want dezelfde waarheid gebiedt ons te verklaren, dat ondanks die 
afwijkingen, die vergrijpen, het socialisme is gered, behoed, bestendigd 
en voortgedragen door de simpele plichtsbetrachting, de werkzaamheid, 
de zielskracht en het socialistisch levensb.ewustzijn van miljoenen ge
wone Sowjetburgers; en dat op het befaamde XXste Congres van de 
C.P.S.U., en vooral dan ook weer in het veelvormige dagelijkse leven 
van de Sowjet-Unie zonneklaar gebleken is, dat het hart van het socia
lisme ongeschonden verder klopte, en kloppen zal. 

Doedintsew heeft een der aspecten van dit conflict tussen de over
olijfselen van het kapitalisme, het bureaucratische optreden tegen
over de mensen, en het socialistische bewustzijn van de Sowjet-bur
gers willen uitbeelden. Hij heeft dit gedaan in het door hem geschetste 
drama van een uitvinder. 

Sleur en zelfzucht, ijdelheid en machtswellust van bepaalde kliek
jes en personen in de toppen van het staats- en industrie- leven ver-



hinderen aanvankelijk de eerlijke toepassing van zijn ontwerp; en 
pas na jaren van bittere strijd, zelfs van een proces, zelfs van een ar
restatie en een gevangenschap, wordt 's mans vonnis herzien en erkent 
de socialistische gemeenschap dankbaar het nut van zijn uitvinding. 

Maar hoe heeft Doedintsew dit drama, dit probleem, gezien en be
handeld? Bezit hij genoeg van dat grote, visionaire meesterschap, om 
ook het tragische binnen zijn juiste afmetingen te kunnen beoordelen? 
Heeft zijn hoofdfiguur werkelijk die alzijdige menselijkheid, waardoor 
hij de uiteindelijke overwinning van het socialistische bewustzijn 
belichaamt? Geeft hij dit vraagstuk in zijn werkelijke proporties weer? 

Ik wil herhalen, dat ik mij met schroom in de finesses van zijn ver
haal begeef. Ik twijfel niet, dat het elementen van waarheid bevat (die 
zijn voor de secure lezer om zo te zeggen aanwijsbaar): en toch staat 
het mij tegen, alsof het verzonnen was. Ik bespeur de eerlijke gekrenkt
heid, de gevoelspijn, de politieke verontwaardiging van iemand, die 
een geval meegemaakt heeft, dat thuis hoort in de categorie van schen·
dingen van de socialistische wetgeving, loyaliteit en kameraadschap. 
Maar deze gekrenktheid en gramschap zitten de auteur zo hoog, dat 
hij zich daardoor onbesuisd laat meesleuren - zoals dat in een eerste 
opwelling vaak gebeurt en dan nog vergeeflijk is- echter nooit bevor
derlijk kan zijn voor de inwendige kracht van een kunstwerk. Keer op 
keer wekt Doedintsew door een opgewonden, of sarcastische, of kreu
pelende voorstelling van zaken de indruk, alsof deze schennis van de 
socialistische moraal tot een soort "methode van hoge omes" geworden 
is. Zeker, hij haat het onrecht, en wij met hem. Maar Doedintsew 
schept in zijn haat voortdurend "satirische" typen, en hij houdt die 
haat en de overdreven caricatuur (want de hartader van de satire is 
immers de genadeloze overdrijving) krampachtig en tot het einde toe 
vol. Krampachtig, daar zijn roman verder in 't geheel niet als satire 
aandoet. Het is een vrij vlak geschreven boek, met saai uitgesponnen 
gesprekken en veel herhalingen, met name wat de moeilijkheden van 
de uitvinder betreft, dingen die dus wijz_en op 'behoefte aan realisme', 
maar door hun kleurloosheid vrijwel overal in een soort psychologisch 
naturalisme blijven steken. Maar juist dat feit, dat de roman van ette
lijke genres wat heeft, maakt, dat hij wezenlijk niets is. 

Wel ziet men b.v., dat de schrijver al schrijvende beter leert schrijven, 
en dat het vierde en laatste deel van de roman strakker is gehouden 
en ook aan reële spanning aanmerkelijk wint,- maar als geheel blijft 
het boek beneden de maat, die men aan een kunstwerk stellen mag, 
dat zich aan zulk een geweldig thema waagt. 

Ik wil er hier aan herinneren, dat Leonid Leonow reeds jaren ge
leden (en wel in 1932) een roman geschreven heeft. 'Professor Skoeta
rewski', die, zij het op een heel ander vlak, de problematiek behandelt 
van de verhouding tussen "individuele" geleerde en Sow.~etgemeen
schap. 

Maar hoe? Leonow blijft een echte kunstenaar, die als ervaren realist 
weet, waar de relaties tussen 'negatieve' en 'positieve' elementen in het 
leven van een Sowjetmens elkaar snijden; een leerling van Dostojewski, 
àie tegelijkertijd het socialisme en de Sowjetmacht hartstochtelijk be· 
aamt; een geboren schrijver, die begrijpt, waar het in zijn land om gaat! 

En ook "Professor Skoetarewski" is natuurlijk nooit in het Neder
lands vertaald; men kijkt wel uit! 

Maar ,Niet bij brood alleen' wordt opgehemeld omdat Doedintsew's 
talent onrijp, zijn gevoel voor proporties, niet alleen de artistieke, maar 
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ook en vooral de maatschappelijke en politieke, uiterst zwak is; omdat 
hij een taak aanvatte, die hij niet aan kon (wat hem in feite niet achter
af gezegd had horen te zijn); omdat zijn emotie met hem wegliep, om
dat hij haar althans niet wist te teugelen in de onaantastbare vorm van 
een socialistisch kunstwerk - een roman, die recht deed aan de vol
heid en veelzijdigheid van het Sowjetleven, waar men woestijnen 
vruchtbaar maakt, steden uit steppen stampt, woeste gronden met op
offering van de beste levensjaren in bouwlanden herschept en de we
tenschap tot een onbaatzuchtige aangelegenheid van de gemeenschap 
maakt, getuige de ontwikkeling van ruimtevaart en kernfysica in de 
U.S.S.R. 

* 
Juist aan het voorbeeld van Doedintsew ziet men, hoe innig ver

strengeld en wezenlijk het vraagstuk van inhoud en vorm voor de 
kunst, bovenal voor de nu ontstaande socialistische kunst is. 

De politiek dilettantische, zij het nergens oneerlijke opvattingen van 
de auteur kunnen zich in zijn roman "Niet bij brood alleen" slechts 
weerspiegelen in een troebele, eenzijdige vorm. Daardoor voelt men, 
dat hij noch zijn boek typisch voor de huidige Sowjetliteratuur, d.w.z. 
voor het Sowjetleven, zijn. 

Hij maakt ons zijn verontwaardiging over de uitwassen en misgrepen 
van een bepaald soort bureaucratie in de U.S.S.R. voelbaar, maar ont
houdt ons het beeld van de krachten, die het socialisme dragen en ver
dedigen met hun arbeid, hun intellect, of hun wapens, en die door deze 
wijze van leven en handelen de voorgevallen krenkingen opheffen, ge
nezen en straks onmogelijk maken. 

Besef van de onvermijdelijke doorwerking en overwinning van de 
socialistische moraal, op de korte en de lange baan, als uitvloeisel van 
het stelsel zelf, dat in 1917 in de U.S.S.R. zegevierde, is in Doedintsew's 
roman slechts theoretisch te vinden. · 

Het zijn (ietwat stuntelig opgezette) toevalligheden, of ontmoetingen 
met fatsoenlijke eenlingen, die de jonge beproefde uitvinder ten slotte 
uit de klem helpen ... Deze stunteligheid (niet slechts van werkwijze, 
maar ook vooral van denkwijze) bij Doedintsew heeft mij verbaasd, 
nadat ik op de bladzijden 197, 198, 280, 344, 397 en ook elders in zijn boek, 
zij het minder nadrukkelijk, de personen vaak treffend hun geloof in de 
communistische moraal hoor belijden: - tussen haakjes een kaakslag 
tegen hen, die deze roman als een pamflet tegen de U.S.S.R. wensen te 
misbruiken. 

Maar het vraagstuk ligt hier al weer in de vraag naar het h oe van 
de roman. Waaruit blijkt reëel de meerderheid, de kracht, het reddend 
vermogen van het socialisme? Hun beI i c ham in g treedt ons in de 
roman nergens met de macht van het leven tegemoet; deze bespiege
lingen over communisme en moraal, zoals ze door Doedintsew gebracht 
worden, blijven in de sfeer van categorische imperatieven, d.i. wens
beelden van zedelijke aard, morele wetten, die men in zich bespeurt. 
Het kwaad in de roman heeft gestalten, het onmiskenbaar positieve en 
gezonde in het Sowjetleven blijft schimmige veronderstelling. Het ligt 
voor de hand, dat dit laatste feit een falen betekent van de auteur en de 
kunstenaar Doedintsew. 

De zin van de literatuur, de romankunst, ligt niet in het uitspreken 
van edele bedoelingen of het stellen van categorische imperatieven, 



maar hierin, dat zij realiteit betekent in de realiteit, tot stand gebracht 
en verhevigd door de scheppende vermogens van een talentvol mens, 
in wiens menselijke ervaring ook de politieke moraal meespeelt, maar 
dan als levend bestanddeel van een rijker, vollediger, menselijk geheel. 

Om zijn tekortkomingen in dit opzicht ziet Doedintsew zijn roman 
nu t e g e n zijn vader land en zijn levenswij ze misbruikt. 

Dat hij die manoeuvre in een voorwoord afwijst- accoord, zeer juist, 
en zelfs onvermijdelijk na wat er met zijn boek gebeurd is. Maar de 
lezer van deze beschouwing voelt ongetwijfeld met mij, dat zulke voor
woorden niet nodig hadden moeten zijn - dat de roman zelf recht had 
moeten doen aan de volledige waarheid, in welk geval zelfs geen twijfel 
aan de strekking had kunnen rijzen. 

* 
Laat ik de indrukken samenvatten, die de lectuur van 'Niet bij brood 

alleen' bij mij heeft gewekt. 
Doedintsew heeft de vinger willen leggen op een zieke plek in de 

Sowjet-maatschappij. Waar onmiddelijk aan moet worden toegevoegd, 
dat sinds de besluiten van het XXe Congres der C.P.S.U. en de uit
voering daarvan een aanmerkelijke en gezonde inkrimping van die plek 
valt waar te nemen. 

De toon van de roman verraadt de eerlijke emotie van de auteur. Ik 
ben echter geneigd, om - afgaande op de slepende traagheid van zijn 
verhaal, de regenachtige druilorigbeid van menige bladzijde - in de 
schrijver eerder een t o b b e r dan een v e c h t er te zien. Ik ben er 
mij ook van bewust, dat ik met deze opmerking eigenlijk al over de 
schreef ga en gebieden van het persoonlijk oordeel betreed, die men 
behoort te ontzien. 

Sociaal fatsoen, eerlijkheid, loyaliteit, moed en vaderlandsliefde wor
den door Doedintsew terecht erkend als inhoud en levende actualiteit 
van het leven in een socialistische maatschappij. Maar tegenover zijn 
breed uitgemeten schildering van bureaucratische uitspattingen ont
breekt het beeld van de bouwende daadkracht van miljoenen mensen, 
dat toch geen fictie is voor iedereen, die ook maar enig begrip heeft 
van wat in de U.S.S.R. sinds 1917 is gewrocht. 

De verhouding, ja zelfs in vele gevallen de spanning tussen de crea
tieve arbeid van de enkeling en de gemeenschap is bij Doedintsew als 
gevolg van de vorige zwakte onjuist weergegeven; waarbij ik wil op
merken, dat knappere schrijvers dan hij, beginneling, over dit psycho
logische en maatschappelijk verwikkelde punt gestruikeld zijn. 

De overdrijving van de satire kleeft de 'slechte karakters' aan, maar 
de naturalistische vorm van de roman wettigt dit satirieke element 
niet en trekt zodoende de interne psychologie van de figuren scheef. 

En het wezenlijke van alles: de overwinning van de uitvinder op zijn 
mededingers en vijanden blijft binnen de toevalssfeer; het is geen op
lossing die bevredigt, omdat zij niet uit de bronnen van het leven op
welt, in dit geval uit de bronnen van de socialistische Sowjetgemeen
schap. Natuurlijk kunnen oplossingen in werkelijkheid uit geen enkele 
andere bron voortkomen; de auteur zelf spreekt van de "wet, die het 
wezen van de dingen beschermt", waarmee hij uiteraard bedoeld, dat 
de Sowjetgemeenschap in eerste en laatste instantie nooit zal falen, het 
kwalitatief nieuwe en waardevolle naar het oppervlak te brengen. 
Doedintsew's gebreken als schrijver ("vorm") wreken zich echter wel 



wreed aan de "inhoud". Een zwak kunstwerk kan politiek nooit over
tuigend werken. 

* 
Onder normale omstandigheden zou Doedintsew's roman zeker niet 

in het Nederlands verschenen zijn. Er is m.i. al veel te veel ophef 
van gemaakt: het boek bewijst, zoals het nawoord van de uitgeverij 
Pegasus het uitdrukt, "artistiek en ideologisch" zijn onrijpheid. Ik .acht 
het echter juist, dat 'Pegasus' toch met een Nederlandse vertaling én 
een verantwoording van de auteur uitkwam, zodra zich beroepsbeklad
ders van de U.S.S.R. er wederrechtelijk meester van maakten. 

De moraal van de levende werkelijkheid van het socialisme, in de 
U.S.S.R. en daarbuiten, zijn van nature hecht en gezond genoeg, om 
de onderhands bedoelde stoten van zulke piraten bij voorbaat op te 
vangen. 
Het toekomstig verloop van de Sowjetliteratuur zal uitwijzen, wie en 
wat Doedintsew is, want- "de wet beschermt het wezen van de din
gen", maar ook van de mensen. 

THEUN DE VRIES 



De strijd tegen het revisionisme 
in de communistische beweging 

HET 20ste Congres van de communistische partij van de Sowjet-Unie 
ontwikkelde de leninistische stellingen over het vreedzaam naast el

kaar bestaan van twee stelsels. Het liet de mogelijkheid zien om in het 
huidige tijdperk oorlogen te vermijden en bracht nieuwe stellingen 
naar voren over de vormen van de overgang van verschillende landen 
naar het socialisme. Het wees op de noodzaak om de leninistische nor
men van het partijleven streng in acht te nemen. Door dit alles opende 
het 20ste congres, volgens de algemene mening van de communistische 
partijen, ongemeen grote mogelijkheden voor de verdere groei van de 
autoriteit en invloed van de communistische beweging, voor de aan
eensluiting van de democratische krachten tegen de imperialistische 
reactie. 

De groeiende invloed van de communistische beweging en de perspec
tieven, die het 20ste congres van de CPSU opende, verschrikten de inter
nationale reactie. De reactionaire krachten in de westelijke landen 
vervalsten het vraagstuk van de persoonsverheerlijking en verdraaiden 
het ware karakter van de gebeurtenissen van oktober-november 1956 
in Hongarije. Zij zetten alle middelen van de burgerlijke propaganda 
tegen de communistische partijen aan het werk. Alle reactionaire 
krachten werden ingeschakeld in de anti-communistische kruistocht. 
Het ondermijningswerk tegen de socialistische staten werd aanzienlijk 
versterkt. In de kapitalistische landen vielen fascistische benden de 
gebouwen aan van de communistische partijen en de redactiekantoren 
van de communistische kranten. Dit waren geen geïsoleerde daden, ze 
maakten deel uit van een groot opgezet anti-communistisch offensief 
van de internationale reactie met als doel het verzwakken van de een
heid en aaneengeslotenheid van het socialistische kamp, het belasteren 
en verzwakken van de communistische partijen, het discrediteren van 
de socialistische ideeën, van het proletarisch internationalisme, het 
ontbinden van de internationale communistische beweging en het weg
nemen van haar ondersteuning onder de volksmassa. 

De standvastigheid en de politieke rijpheid van de communistische 
partijen werd aan een zwaar examen onderworpen. Des te belangrijker 
de balans die thans opgemaakt kan worden. Met bevrediging kan wor
den vastgesteld, dat de communistische partijen de aanval van de 
vijand hebben afgeslagen, met ere de beproevingen hebben doorstaan 
en er versterkt en gestaald uit te voorschijn zijn gekomen. 

De plannen van de vijand om de grootste communistische partijen 
van de kapitalistische landen- de Franse, en Italiaanse- hun invloed 
op de massa's te ontnemen, zijn volledig mislukt. De in dit jaar ge
houden tussentijdse verkiezingen voor het Franse parlement en de ge
deeltelijke gemeenteraadsverkiezingen in de Italiaanse provincies Na
pels, Cremona, Novara, Forli, Genua en Salerno hebben successen 
opgeleverd voor de communistische partijen. De Franse en Italiaanse 
communistische partijen gaan vooruit en verenigen grote delen van de 
arbeidersklasse en de volksmassa onder hun vlag. 



De autoriteit van de communistische partijen van Indonesië en India 
is aanzienlijk gestegen. De candidaten van de communistische partij 
van India kregen bij de parlementsverkiezingen tweemaal zoveel stem
men als voordien. De communisten en de met hen sympathiserenden 
verkregen de meerderheid van de stemmen in de wetgevende vergade
ring van de Indische staat Kerala en V"ormden de regering van de staat. 

De communistische partij van Argentinië verkreeg bij de verkiezin
gen in juli 1957 twee-en-een-half maal zoveel stemmen als in 1954. 

De in de afgelopen maanden in vele landen gehouden congressen van 
de communistische partijen stonden in het teken van de ideologische 
en organisatorische versterking van de eenheid in haar rijen, van de 
strijd voor de zuiverheid van de marxistisch-leninistische theorie en 
het in acht nemen van de principes van het proletarisch internatio
nalisme. 

De door een reeks communistische partijen aangenomen programma
tische documenten getuigen van de scheppende toepassing van de 
marxistisch-leninistische theorie. De communistische partijen die er 
van uitgaan dat de belangrijkste wetmatigheden van de overgang naar 
het socialisme, - de dictatuur van het proletariaat, de leidende rol van 
de communistische partij - alle landen gemeen zijn, streven er naar 
ernstig rekening te houden met de economische, sociale en nationale 
bijzonderheden en tradities in elk land om de concrete vormen van 
zijn overgang naar het socialisme op een juiste wijze te bepalen. Hier
door verrijken zij de marxistisch-leninistische theorie en brengen zij 
deze vooruit. 

Een wezenlijk moment in de huidige situatie van de communistische 
partijen is de vergroting van de activiteit van de plaatselijke organisa
ties en van de partij-leden. Het inwendige partijwerk is levendiger 
geworden, scheppender en meer verbonden met de taken die de com· 
munistische partijen stellen. De breedvoerige bespreking van de ont
werpen van de belangrijkste partijdocumenten geeft de leidende orga· 
nen van de communistische partijen de gelegenheid om de collectieve 
ervaring van de communisten te benutten en hun verantwoordelijkheid 
voor de partijzaak te verhogen. 

De geest van het proletarisch internationalisme is in een reeks com· 
munistische partijen versterkt. De verhoudingen binnen de internatio· 
nale communistische beweging zijn de broederlijke betrekkingen tussen 
zelfstandige marxistisch-leninistische partijen, die strijden onder be· 
paalde nationale omstandigheden en verantwoordelijk zijn voor de 
arbeidersklasse van hun landen. Lange jaren was de bewering, dat de 
communistische partijen zogenaamd nfet zelfstandig zouden zijn en ge· 
bonden zouden zijn door de besluiten van internationale organisaties 
een geliefde stelling van de burgerlijke propaganda en rechtse socialis· 
ten. Deze leugenachtige stelling heeft een volledig failliet geleden. 

De communistische partijen zijn absoluut zelfstandige partijen van de 
arbeidersklasse, die geleid worden door één ideologie, het marxisme· 
leninisme. Dit leidt er natuurlijk toe, dat zij hun inspanningen bewust 
en vrijwillig verenigen voor de gemeenschappelijke strijd tegen de 
imperialistische reactie en voor de levensbelangen van de werkers aller 
landen, voor vrede en socialisme. Na de opheffing van het Informatie
bureau van de communistische partijen hebben de partijen voor hun 
betrekkingen nieuwe vormen van contact gevonden. Het meest ver· 
breid is de vorm van tweezijdige ontmoetingen. Vele communistische 
partijen hebben zich uitgesproken voor het periodiek bijeenroepen van 



grote internationale bijeenkomsten van de communistische partijen. 
Alle communistische partijen komen op voor de versterking van de 
internationale solidariteit, want dit is de belangrijkste voorwaarde voor 
succes voor de communistische beweging in haar geheel en voor iedere 
partij in het bijzonder. 

De ideologische en organisatorische versterking van de communisti
sche partijen voltrekt zich in de strijd met allerlei opportunisten en 
revisionisten. Deze strijd draagt in een aantal communistische partijen 
(Ver. Staten, Canada, Engeland, Brazilië) een scherp karakter. Het 
actiever worden van opportunistische en revisionistische elementen is 
geen toevallig verschijnsel. Bij iedere scherpe historische wending, 
waarbij de communistische partijen hun werkmethoden verbeteren om 
nieuwe successen te behalen, versterkt de bourgeoisie haar aanvallen 
op de partijen van de arbeidersklasse en streeft zij ernaar hun invloed 
te ondermijnen, of in elk geval hun versterking te verhinderen. Niet 
alle communisten tonen zich in staat de noodzaak te begrijpen van 
verandering in werkmethoden ten einde de activiteit van de communis 
tische partijen te verbeteren en de aanvallen van de bourgeoisie te 
weerstaan. Er verschijnen mensen en groepen die opportunistische 
opvattingen propageren. Zo geschiedde het herhaaldelijk in de ge
schiedenis van de CPSU. Dat nemen wij thans waar in vele commu
nistische partijen in de kapitalistische landen. 

De opportunisten richten de hoofdaanval op het marxisme-leninis
me. Deze pogingen om deze alles-overwinnende leer te ondermijnen, 
worden van twee zijden ondernomen. 

Het grootste gevaar is het revisionisme, dat tracht de belangrijkste 
principes van het marxisme-leninisme te ondergraven en zelfs openlijk 
deze leer afwijst. Van de andere zijde treden de dogmatici op, die geen 
rekening willen houden met de nationale bijzonderheden en tradities 
van hun landen en de ervaring bij het toepassen van het marxisme
leninisme in andere landen (waaronder ook die momenten, die de 
specifieke bijzonderheden van de concrete situatie weerspiegelen) be
schouwen als een dogma, dat geschikt is voor alle tijden en volken. 

Het hedendaagse revisionisme vindt zijn concrete uitdrukking in het 
prediken van de "klasse-samenwerking", in het afzien van de klasse
strijd. De revisionisten beschouwen de parlementaire weg naar het 
socialisme als een weg, die a pri10ri klassebotsingen uitsluit. Zo pro
beren zij de arbeidersklasse in slaap te wiegen en haar de gedachte 
in te prenten dat de bourgeoisie onder geen enkele voorwaarde zal 
overgaan tot verscherping van de klassestrijd. De communisten zijn 
nooit voorstanders geweest van het geweld om der wille van het ge
weld, zij streefden en streven er naar, dat de weg naar het socialisme 
zo pijnloos mogelijk zal zijn. Dat is waar, maar men mag niet vergeten, 
dat de bourgeoisie die het stelsel van uitbuiting tracht te behouden, 
tot alles kan overgaan, waaronder ook tot het ontketenen van een 
burgeroorlog. Daarom moet de arbeidersklasse op alles gewapend 
zijn om het verzet van de bourgeoisie te kunnen onderdrukken. Zon
der een alzijdige opvoeding van de arbeidersklasse, zonder haar be
kwaamheid om zich van alle strijdvormen te bedienen, is het onmoge 
l~k de overwinning te behalen. 

Verder verschijnt het revisionisme in de ontkenning van de dicta
tuur van het proletariaat, van de algemene wetmatigheden bij de 
overgang van het kapitalisme naar het socialisme, die zijn gevonden 
door de marxistisch-leninistische wetenschap, en die aan de dag zijn 



getreden in de praktijk van de Sowjet-Unie en de volksdemocratische 
landen. De revisionisten beweren, dat het onder de huidige omstandig· 
heden van "klassesamenwerking" niet nodig is dat in de socialistische 
staat de arbeidersklasse de politieke macht heeft, zijn dictatuur uit· 
oefent. Het is niet moeilijk te zien, dat deze conceptie geheel ontleend 
is aan de rechtse leiders van de sociaal-democratie, die niet willen, dat 
de arbeidersklasse de overwinning behaalt. 

Zoals het marxisme-leninisme heeft bewezen en zoals de hele praktijk 
van de ontwikkeling der socialistische landen heeft onderstreept, is 
het voor de socialistische omvorming noodzakelijk, dat de arbeiders· 
klasse haar politieke macht, haar dictatuur verwezenlijkt, die de 
grootste democratie brengt aan de volksmassa's en een dictatuur is 
ten opzichte van de tegenstanders van het socialisme. 

Het revisionisme komt tot uitdrukking in de aanvallen op het 
leninistische principe van de leidende en richtinggevende rol van de 
revolutionair"marxistische partij van de arbeidersklasse, op het lenin· 
istische principe van de opbouw van de communistische partij, in de 
eerste plaats op het democratisch centralisme. Het komt tot uitdruk
king in zijn eis tot liquidatie van de communistische partij. De revisio· 
nisten zijn van mening, dat het democratisch-centralisme, dat de een· 
heid van wil en handelen van de partijleden waarborgt, een te nauw 
keurslijf is. Zij zeggen, dat de communistische partij nodig was in een 
periode van klassenstrijd, maar dat thans, nu naar de mening van de 
revisionisten een pedode van "vreedzame", "evolutionistische" ont
wikkeling is ingetreden, de communistische partij moet worden ver· 
anderd in een brede partijloze vereniging, waarin vrijheid voor frac
ties en groeperingen zou worden gegeven. Deze zogenaamde associatie 
zou de strijd van de arbeidersklasse niet behoeven te leiden, maar uit· 
sluitend een cultureel-opvoedende functie hebben. De revisionisten 
stellen bijgevolg voor de communistische partij op te heffen, de arbei· 
dersklasse te ontwapenen en haar uit te leveren aan de genade van 
de bourgeoisie. Niet voor niets beg!'oet de burgerlijke pers de liquida· 
torische voorstellen van de revisionisten zo hartelijk. 

Het revisionisme komt tot uitdrukking in het verwerpen van de 
principes van het proletarisch internationalisme. De revisionisten be· 
lasteren de Sowjet-Unie en de andere socialistische landen. Op nihilis· 
tische wijze ontkennen zij de betekenis van de ervaring van de inter· 
nationale communistische beweging. Zij leggen overdreven nadruk op 
uitsluitend nationale taken en gaan volledig voorbij aan de algemene 
taken van de arbeidersklasse. Het afzien van de principes van het 
proletarisch internationalisme betekent niets anders dan het propa· 
geren van een nationalistische ideologie, die onverenigbaar is met het 
marxisme-leninisme. 

Op het congres van de Communistische Partij van de Ver. Staten 
werd er op gewezen, dat de opvattingen van de Amerikaanse revisio
nisten tamelijk volledig tot uitdrukking worden gebracht door het lid 
van het nationale comité van de partij John Gates in zijn artikel "De 
tijd voor verandering is aangebroken", gepubliceerd in november 1956 
in "Politica! Affairs". In dit artikel wordt een poging gedaan tegen de 
realiteit in te bewijzen dat, omdat alle landen een nieuw tijdperk van 
vreedzame co-existentie zouden zijn ingegaan, het gevaar van een 
nieuwe wereldoorlog thans geheel zou zijn weggenomen. In de Ver. 
Staten zal, volgens de mening van Gates, de klassenstrijd in de loop 
van een lange periode een evolutionistisch karakter dragen. Hieruit 

• 



trekt Gates de conclusie, dat het bestaan van de communistische partij, 
die opgericht is in een periode van revolutionaire situaties, voor de 
Amerikaanse arbeidersklasse een achter haar liggende etappe is; zij 
zou een organisatie nodig hebben, die geëigend is voor de nieuwe 
situatie. Een dergelijke organisatie zou, naar Gates' mening, een partij· 
loze associatie voor politieke activiteit kunnen zijn. 

Ongeveer een zelfde standpunt werd naar voren gebracht door een 
groep in de Progressieve Arbeiderspartij van Canada (Salsberg, Smith, 
Binder, Liwschitz). Zij spraken ook over een "nieuw tijdperk" en 
stelden voor de volgens leninistische principes opgebouwde Progres
sieve Arbeiderspartij van Canada te vervangen door een "nieuwe socia
listische vereniging". Een groep Engelse revisionisten (Cadogan, Hill, 
Macewan) trad op het in april gehouden 25ste congres van de Commu
nistische Partij van Groot-Britannië op met een rapport over de interne 
partij-democratie, waarin een aanval werd gedaan op het democra
tisch-centralisme en het toelaten van fracties en groeperingen binnen 
de partij werd verlangd. 

Wat zou zo'n "associatie voor politieke activiteit" of "nieuwe socia
listische vereniging" moeten voorstellen? Uit de verklaringen van de 
indieners van deze voorstellen blijkt, dat het een of ander verzoe
ningsgezind conglomeraat moet zijn, dat verschillende stromingen 
omvat, zowel hen die aanhangers zijn van het marxisme-leninisme en 
hen, die het marxisme-leninisme afwij:zJen en niet geleid worden door 
de leninistische organisatie-principes van het democratisch-centralis
me, maar door anarchistische principes van het "vrij zijn" van disci
pline en het uitvoeren van partijbesluiten. 

Op de congressen van de communistische partijen is er op gewezen, 
dat in al deze opvattingen van de revisionisten niets nieuws zit, dat 
zij de reeds lang weerlegde opportunistische ideeën herhalen. Zoals 
blijkt uit de materialen van de congressen der communistische par
tijen bestaan de oppositiegroepen hoo:Mzakelijk uit intellectuelen die 
los staan van de arbeidersklasse en de behoeften van de werkers niet 
begrijpen. Het is al bewezen, dat de rechts-opportunistische groep van 
Salsberg zich ten doel stelde de Progressieve Arbeiderspartij van 
Canada te vernietigen; toen haar dit niet gelukte, verklaarde zij uit de 
partij te treden en een organisatie te vovmen van mensen die zoeken 
naar een "aanvaardbare vervanging" van het communisme. 

De congressen van de communistische partijen wezen de opvattin
gen van de revisionisten af en demonstreerden hun onwankelbare 
trouw aan het marxisme-leninisme en aan de principes van het prole
tarisch internationalisme. 

Het congres van de communistische ,partij van de Ver. Staten nam 
een afzonderlijke resolutie aan "over de naam en de vorm van de 
partij" die principiële betekenis heeft. In deze resolutie wordt gezegd: 

"1. Het congres bevestigt het voortbestaan van de Communistische 
Partij van de Ver. Staten. Onze belangrijkste taak bestaat in het ver
sterken, opnieuw opbouwen en consolideren van de Communistische 
Partij en het overwinnen van haar isolement. 

2. Het congres is tegen de verandering van de partij in een politieke 
of opvoedende associatie." 

Het congres van de Canadese Progressieve Arbeiderspartij sprak 
zich vastbesloten uit voor het behoud van de partij als partij van het 
leninistische type. De liquidators stonden op het congres geïsoleerd en 
werden bij de verkiezingen voor het nieuwe nationale comité met 



een grote meerderheid van stemmen afgewezen. De trouw van de Ca
nadese communisten aan het leninisme wel'd al· in de periode van de 
discussie ter voorbereiding van het congres goed tot uitdrukking ge
bracht door een kameraad uit Toronto. Hij verklaarde: "De arbeiders
partij heeft het leninisme nodig als de adelaar vleugels, opdat zij zich 
kan verheffen tot :w'n hoogte, als nodig is voor een goed overzicht." 

Het congres van de Communistische Partij van Groot-Brittannië 
verwierp met overweldigende meerderheid van stemmen het revisio
nistische rapport van de minderheid. In de besluiten van het congres 
wordt gezegd: "Een communistische partij die vast op de grondslag 
staat van het marxisme-leninisme, is noodzakelijk voor de Engelse 
arbeidersklasse en daarom is haar versterking de sleutel tot de eenheid 
van de arbeidersklasse en de opmars naar het socialisme." 

Dit alles bewijst, dat in de internationale communistische beweging 
de revisionistische tendenties een goed antwoord hebben gekregen. 
Maar het revis1onisme is nog niet teniet gedaan. 

W. I. Lenin leerde, dat de partij van het nieuwe type alleen kon 
groeien en sterker kon worden als zij de marxistische theorie op een 
scheppende wijze benadert en als zij onverzoenlijk is tegenover het 
revisionisme. Onverdraagzaamheid ten opzichte van het revisionisme 
achtte Lenin een van de belangrijkste kenmerken van de partij van 
het nieuwe type. 

Het marxisme-leninisme heeft grote overwinningen behaald en zijn 
kracht en levensvatbaarheid bewezen. Omdat het marxisme-leninisme 
een steeds groter gezag verwerft onder de werkers in alle landen, ver
schijnen er, zoals N. S. Chroestsjow het zei in het gesprek met de 
hoofdredacteur van de New-York Times, Turner Catledge, ook schijn
communisten, die trachten zich vast te klampen aan het marxisme
leninisme. 

De ontmaskering van deze schijn-communisten en de strijd voor de 
zuiverheid van de marxistisch-leninistische theorie is, zoals kameraad 
Chroestsjow onderstreepte, een belangrijke taak. In de trouw aan het 
marxisme-leninisme berust de kracht van de communistische partijen, 
het is de waarborg voor hun verdere ideologische en organisatorische 
versterking, voor al hun overwinningen. 

* * 
De reactionaire imperialistische kringen gaan voort met hun aan

vallen op de democratische krachten. Deze aanval voltrekt zich langs 
de volgende hoofdlijnen: 

De agressieve kringen in de westelijke landen zetten de voorberei· 
ding tot een atoomoorlog voort. Zij weigeren de Sowjet-voorstellen 
over het stopzetten van de proefnemingen met kernwapens te aan· 
vaarden. 

De monopolies die zich op de oorlog voorbereiden, versterken het 
offensief tegen het levenspeil van de werkers en vergroten de uit
buiting. 

De moderne kolonisators trachten de nationale bevrijdingsbeweging 
te onderdrukken. 

Om hun achterland op een oorlog voor te bereiden, willen de impe
rialisten de burgerlijk-democratische vrijheden teniet doen, de com· 
munistische partijen vernietigen, om daarna alle organisaties van de 
arbeidersklasse te onderdrukken en een openlijke terroristische dicta
tuur te vestigen. 



De arbeidersklasse beschikt over alle mogelijkheden om de plannen 
van de imperialistische kringen teniet te doen, om de vrede te verster
ken en haar belangen te verdedigen. In de na-oorlogse periode zijn de 
krachten van de internationale arbeidersklasse, de krachten van de 
vooruitgang, in aanzienlijke mate gegroeid. Thans bestaat het socia
listische wereldstelsel, het machtige socialistische kamp, dat zich on
ophoudelijk versterkt en een bolwerk van vrede en vooruitgang is. De 
meerderheid van de koloniale en afhankelijke landen, die vroeger be
hoorden tot het achterland van de imperialistische mogendheden, heeft 
de nationale zelfstandigheid verworven en treedt actief op voor de 
versterking van de vrede. In de kapitalistische landen is het getal en 
de georganiseerdheid van de arbeidersklasse toegenomen; in haar is 
veel revolutionaire energie verzameld, die geroepen is bij het doen 
mislukken van de reactionaire plannen een grote rol te spelen. 

Op de marxistisch-leninistische partijen rust de verantwoordelijke 
taak de arbeidersklasse en alle progressieve krachten aanéén te slui
ten. De communistische partijen achten het hun heilige plicht hun 
eenheid op grondslag van het marxisme-leninisme en de principes van 
het proletarisch internationalisme nog meer te versterken, gemeen
schappelijk te handelen in de belangrijkste vraagstukken van de arbei
dersbeweging en vastbesloten te strijden voor de zuiverheid van de 
marxistisch-leninistische theorie, tegen alles wat de internationale 
arbeidersbeweging verzwakt. 

De grote kracht van de internationale arbeidersbeweging ligt in de 
internationale solidariteit, die vooral belichaamd is in de nauwe kame
raadschappelijke betrekkingen tussen de communistische partijen. De 
levensbelangen van de arbeidersklasse en haar communistische voor
hoede zijn in alle landen, - socialistische zowel als kapitalistische -
dezelfde. Deze grote strijdafdelingen van het internationale leger van 
de arbeid helpen elkaar en hebben tegenover elkaar internationale 
verplichtingen, die voortvloeien uit de principes van het proletarisch 
internationalisme. Het belang van de vrede en de sociale vooruitgang 
vereist de versterking en de Cianeengeslotenheid van het proletariaat 
van de kapitalistische landen en van communistische partijen met de 
arbeidersklasse en haar communistische voorhoede in de socialistische 
landen. Een dergelijke internationale aaneengeslotenheid bezielt de 
volken van. de socialistische landen tot nieuwe grote daden in de naam 
van het socialisme en communisme en vergroot de kracht van de strij
ders voor vrede, democratie en socialisme in de landen van het 
kapitaal. 

De krachten van de internationale arbeidersklasse zijn niet te be
teugelen. Zij kan alle grote vraagstukken van deze tijd met succes 
oplossen. Hiertoe is het noodzakelijk, dat zij verenigd en actief op
treedt. De versterking van de strijd voor de eenheid van alle delen 
van de arbeidersbeweging is daarbij de actueelste taak. In de eenheid 
ligt de kracht van de arbeidersklasse. 

De eenheid is de waarborg van haar overwinning. 

W. PONOMARJOW. 
(Kommunist, 1957, nr. 12) 



BOEKBESPREKINGEN: 
--·-------

Gedenkteken van het proletarisch internationalisme 

In de Duitse Democratische Republiek is onlangs een bock uitgegeven, 1) dat 
niet alleen een pfachtig overzicht, maar tevens een inzicht geeft in dRtgene, wat 
zich van 1936 tot 1939 in Spanje heeft afgespeeld. 

Het bock bevat een chronologisch geordende keuze van documenten, redevoe
ringen, berichten en tientallen foto's, die het mogelijk maken om zich een duidelijk 
beeld te vormen van de strijd tegen het f2scisme in dit bnd. Bijzondere aondacht 
wordt besteed aan de solidariteit, die de arbeidersbeweging in de gehele wereld 
aan de dag legde voor het voor zijn vrijheid strijdende Spaanse volk. Het is 
daardoor als het ware geworden tot een gedenkteken voor allen, die bezield door 
het proletarisch internationalisme hebben meegestreden tegen de fascistische aan· 
val op Spanje, voor de duizendc.n soldaten van de Internationale Brigade die in 
de Spaanse grond hun l2atste rustplaats vonden. 

Het fraai uitgavoerde boekwerk wordt geopend met een samenvattend artikel 
van Dolores Ibarruri, secretaresse van de Communistische Partij van Spanje. 
Daarna volgen dan allerlei documenten, waarbij uiteraard vooral veel aandacht 
is besteed aan de activiteit van de Duitse Comm. Partij en de Thälmann-brigade, 
die de periode van 1936 tot 1939 omspannen. Alle tezam>zn schrijven zij de 
Spaanse geschiedenis tot aan de Tweede Wereldoorlog. 

Zoals bekend, begon op 17 juli 1936 in enkele Spaanse garnizoenen in Marokko 
de opstand tegen de republlkeinse regering. De volgende dag breidde deze opstand 
zich uit tot alle garnizoenen in Spanje zelf. Hitier-Duitsland en fascistisch Italië, 
ondersteunden md mensen en mc\teriaal de opstandelingen. De oorlog tegen het 
Spaanse volk duurde tot maart 1939 en eindigde met de oprichting van de fascis
tische Franco-dictatuur. 

Wat waren de achtergronden, wat was het doel van de contra-revolutionairen! 
Eeuwenlang was Spanje een feodak monarchie, waarin de Katholieke Kerk 

een overheersende positie innam. In 1912 bN. rontroleerden de Jezuïten een derde 
deel van alle Spaanse kapitaal; terwijl in 1923 door de regering tweemaal zoveel 
werd verstrekt in uitkeringen aan de Katholieke Kerk, dan de hele begroting voor 
onderwijs bedroeg. Het Spaanse volk leed onder een dictatuur, waarin groot
grondbezitters, militairen en vertegenwoordigers van de Kerk de lakens uitdeel
den, onder het mom van een monarchie. 

In april 1931 werd deze heerschappij, met zijn feodaal-monarchistische staats. 
vorm door het Spaanse volk omvergeworpen en de republiek gesticht. Aan het 
hoofd hiervan stonden de bourgeoisie en de liberale grootgrondbezitters. De 
burgerlijk-democratische revolutie was begonnen. 

De leiders van de Spaanse sociaal-democratie (zoals b.v. Indalcecio Prieto) 
waren van mening dat de leiding in deze burgerlijk democratische revolutie toe
behoorde aan de bourgeoisie. Van 1931 tot 1933 namen zij aan de regering deel. 

De republikeins-socialistische regering, die de belangen 'van de bourgeoisie 
behartigde, tastte de economische basis van de oude heersers, evenmin als hun 
posities in het staatsapparaat en vooral het leger, niet aan. Het gevolg hiervan 
was, dat deze lieden van dag tot dag een actievere rol in het openbare leven 
gingen spelen. Pers, parlement en kerk werden door hen op grote schaal benut. 
De republikeinse regering ondernam hiertegen weinig. 

In augustus 1932 deed de contra-revolutie een gewapende poging de macht in 
handen te krijgen. Het actieve optreden van de arbeidersmassa's verhinderde dit. 

In plaats van nu met alle kracht tegen deze oude machthebbers en hun hand-

*) "Der Freiheitskam![lf des spanischen Volkes und die internationale Solidarität" 
Uitg. Dietz Verlag, Berlin. Verl{rijgbaar bij Pegasus. Prijs f 12,90. 
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langers op te treden ~ wat werd nagelaten ~ werden strenge maatregelen ge
nomen tegen de arbeiders en boeren, die tegen de verlagingen van het levenspeil 
in actie waren gekomen. 

Onder de werkers groeide de ontevredenheid over de regeringspolitiek. Bij de 
verkiezingen in 1933 werd de regeringscoalitie verslagen en de rechtse, in feite 
pro-fascistische Leroux-regering kwam aan het bewind. Zij begon met een groot
scheepse aanval op het levenspeil en de democratische rechten van het Spaanse 
volk. Gelijktijdig hoopte zij langs wettelijke weg het fascisme aan de macht te 
brengen. 

De arbeiders kwamen hiertegen in verzet. Een grote rol hierbij werd door de 
betrekkelijk kleine communistische partij gespeeld, die onvermoeid de socialistische 
arbeiders wees op de noodzakelijke eenheid van actie tegen het dreigende fascis
tische gevaar. Haar juiste politiek had succes. Onder de druk vc.n onderop, ge
steund door de linkervleugel in de socialistische partij, werd haar leiding gedwon
gen met de communistische partij een overeenkomst tL sluiten voor 9emcensch3p
pelijke strijd tegen de fascistische reactie. 

Dit leidde er toe, dat toen in october 1934 openlijk klerikale, fascistische 
figuren in de .!:egering werden opgenomen, een gewapende volksopstand uitbrak. 
Deze werd met een bloedige terreur neergeslagen. De binnenlandse toestand bleef 
echter gespannen. Regeringscrisis op regeringscrisis volgde. Eind i 935 ontbond 
de toenmalige regering het parlement en schreef voor begin 1936 nieuwe verkie
zingen uit. 

De socialistische arbeiders ~ overtuigd van de juistheid •van de communistische 
politiek alle linkse en progressieve krachten tegen de reactie te verenigen ~ 
dwongen hun leiders tot een samenwerking met de communistische partij. Als 
gevolg hiervan werd in januari 1936 het volksfront tot stand gebracht, waa:toe 
ook een aantal andere linkse democratische groeperingen zich aansloten. 

Bij de verkiezingen van 16 janaari ! 936 veroverde dit volksfront 268 van de 
473 parlementszetels. Onder Azai\a werd een volksfrontregering gevormd, die 
een aantal positieve maatregelen nam, zoals herstel der democratische rechten, 
amnestie voor door de reactie veroordeelde politieke ge•vangenen, enz. 

Door de overwinning van het volksfront was de kans op een legale machts
overname door de fascisten verkeken. Enkele maanden later begonr:en ze hun 
contra-revolutie, waarbij ze hoopten door een soort van "Blitzkrieg" binnen 
enkele dagen de macht te hebben veroverd. Ze vergisten zich echter in de krach
ten van het volk en bleken niet in staat op eigen kracht. de overwinning te 
behalen. 

Een grootscheeps hulpprogramma van de Duitse en Italiaanse fascisten trad, 
met de zegen van het Vaticaan erbij, in werking. Vliegtuigen brachten Mo8rse 
troepen van Marokko naar Spanje. Vliegtuigen, tanks, wapens, munitie, ja zelfs 
hele di•visies werden door Hitier en Mussolini naar Spanje gezonden. 

De fascistische regeringen van Duitsland en Itaiië wilden niet alleen de 
republiek ten val brengen. Hun doel lag verder. Zij gebruikten de oorlog in en 
tegen Spanje omdat ze voorwaarden bood voor de uitbreiding van hun in 1935 
met de overval op Abessinië begonnen imperialistische oorlog, die moest leiden 
tot de wereldheerschappij. Hun partner Ja pan deed in 1937 zijn duit in het zakje 
door zijn overval op China. De verovering van Spanje door de fascisten zou 
zowel de positie van Frankrijk als die van Engeland verzwakken en daarom de 
voorgenomen strijd van de Duitse nazi's tegen deze landen be1vorderen. 

De oorlog in Spanje was derhalve geen binnenlandse burgeroorlog, die gevoerd 
werd om Spanje van het "mensonterende" communisme te redden, zoals de Paus, 
Hitler, Mussolini, Franco en hun vrienden ons trachtten wijs te maken. Het was 
een onderdeel van de internationale strijd van de fascistische staten tegen de 
democratieën. Het was een stap op weg naar de fascistische wereldheerschappij. 

En hoe reageerden hierop nu de Westelijke democratieën? 
Op suggestie van de Engelse regering, werd door de Franse rechtse socialisti

sche minister-president Leon Blum het zo berucht geworden "Non-interventie
comité" opgericht. Zoals we hierboven al schreven, intervenieerden Duitsland en 
Italië, die ook lid waren van dit comité, op grote schaal. De enige wijze waarop 
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dit comité krachtig ingreep, was om de wettelijke Spaanse regering de wapens te 
onthouden die zij voor haar verdediging in het buitenland had gekocht, door 
hermetisch alle grenzen voor dergelijke wapenleveranties gesloten te houden. 
Verblind door hun klassehaat steunden Engeland, Frankrijk en ook de Verenigde 
Staten IVan Amerika door een dergelijke houding de fascistische agressoren. 

De houding van de Sowjet-Unie was vanzelfsprekend een geheel andere. 
Reeds in october 1936 maakte zij zich los van dit comité om zich de vrijheid 

van handelen te kunnen voorbehouden, d.w.z. om het Spaanse volk en zijn rege· 
ring daadwerkelijke steun te kunnen verlenen in hun strijd tegen het fascisme. In 
het verzamelwerk blijkt op welk een wijze de Sowjet-Unie, toen reeds de strijd 
tegen het fascisme ondersteunde en hoe deze hulp dankbaar door regering en 
volk van Spanje werd aanvaard. 

Van geweldige betekenis is ook geweest de hulpverlening met de daad, die 
door vele duizenden anti-fascisten uit talrijke landen en werelddelen is verleend. 
Deze arbeiders, boeren en intellectuelen begrepen, dat in Spanje de vrijheid en 
de democratie moesten worden verdedigd, omdat daar in Spanje deze vrijheid en 
democratie in de gehele wereld werden bedreigd. 

De uit buitenlandse ,vrijwilligers gevormde Internationale Brigades hebben op 
verschillende fronten in Spanje het fascisme zware nederlagen toegebracht. Zij 
zijn het geweest die verhinderd hebben dat Madrid door de Franco-troepen werd 
veroverd. Ook uit ons land hebben vele honderden anti-fascisten destijds alles 
geofferd om het fascisme een halt toe te roepen. Het is een groot schandaal. dat 
velen van hen die in Spanje ook de Nederlandse democratie hielpen beveiligen, 
door de na-oorlogse Nederlandse regeringen nog steeds het Nederlanderschap 
wordt onthouden. 

Tot het einde van 1938 streden de brigades in Spanje, waarna ze op verzoek 
van de Volksfrontregering naar huis terugkeerden. 

Na de München-capitulatie van de Engelse en Franse regeringen voor Hitler· 
Duitsland nam de vijandige houding van de westelijke democratieën tegenover de 
Spaanse republiek nog toe. Men poogde zelfs door middel van agenten, o.a. in 
de generale staf van het republikeinse leger, de weerstand tegen Franco van 
binnenuit te ondermijnen. 

In januari 1939 werd Barcelona aan de fascisten uitgeleverd. Een plan tot 
overgave van Madrid werd met behulp van een aantal rechtse sociaal-democra· 
tische leiders uitgewerkt. Begin maart werd de republikeinse vloot door verraad 
Franco in handen gespeeld, terwijl enk.:.!e dagen later in Madrid een greep naar 
de macht plaats had door een zgn. verdedigingscomité (waarin o.a. de rechtse 
socialist Besteiro zitting had), dat op 18 maart onderhandelingen aanknoopte met 
Franco en deze op 28 maart de stad in handen gaf. Wat de fascistische legers 
niet hadden kunnen klaarspelen, werd voor hen door de Verdedigings-junta 
opgeknapt. 

Hiermee eindigde de oorlog van het Spaanse volk tegen de fascistische contra· 
revolutie en de Duitse en Italiaanse interventen. 

* 
Het hier behandelde boek heeft niet alleen historische betekenis. Het 

bevat namelijk een aantal lessen, ook voor de huidige tijd, ook voor onze strijd. 
Want é~n ding toonde het verloop 'van de strijd in Spanje duidelijk aan en 

wel: de juistheid en de kracht van het Leninisme. Dank zij haar juiste leninistische, 
nationale politiek ontwikkelde de kleine communistische partij van Spanje (bij de 
volksfrontoverwinning van 1936 behaalde zij 17 van de 473 parlementszetels, dus 
4 procent) zich tot de voornaamste kracht van het anti-fascistisch verzet. Zij 
won het vertrouwen van steeds groter delen van de arbeiders en de boeren. 

De onwikkeling van de strijd tegen de contra-revolutionairen leerde ook nog 
iets anders. Namelijk, dat de organisatorische eenheid van de arbeidersklasse -
het volksfront - niet voldoende was om de overwinning in de strijd te behalen. 
Beslissend was en is de ideologische eenheid, die de eenhdd van wil en daad 
moet brengen. Deze eenheid ontbrak onder de aanhangers van het volksfront. 
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Daardoor was het mogelijk dat trotzkisten, anarchisten en rechtse socialistische 
leiders van het slag van Besteiro met hun demagogie verwarring konden zaaien 
en de weerstand konden ondermijnen. 

* 
Franco slaagde er dank zij zijn Duits-Italiaanse leveranciers en broodheren in 

de contra-revolutie in Spanje te doen zegevieren. 
Inmiddels zijn Hitler, Mussolini en hun respectievelijke rijken verdwenen. 
Thans wordt Franco overeind gehouden door zijn Amerikaanse imperialistische 

vrienden, die van Spanje een nieuwe kolonie hebben gemaakt. 
Ondanks de dollars lust het Spaanse volk Franco nog steeds niet. Het verzet 

tegen zijn politiek is in de laatste jaren duidelijk tot uitdrukking gekomen. Een 
verzet dat in de toekomst er ongetwijfeld in slagen zal de Caudillo dezelfde kant 
op te sturen als zijn illustere voorgangers voor hem en Spanje te herscheppen in 
een vrij, democratisch en vredelievend land, waar de macht in handen zal zijn 
van het volk. 

J. DE LOUW. 

De 'meerschuimen pijp 

.. De meerschuimen pijp" is maar een klein boekje*), doch men bdeeft er een 
avond eerlijk, gezond plezier aan. De Sowjet-schrijver J oeri N agibin, hier 
practisch onbekend, ontpopt zich in dit verhaal (en in de twee andere, die in 
dezelfde uitgave zijn gepubliceerd) als een beÇJaafd verteller. 

,.De meerschuimen pijp" is het (ware) verhaal van een ongelukkig zigeuner
jongetje, eigenlijk van het zigeunervolk zelf, dat onder de Sowjet-macht voor 
het eerst de schijnvrijheid van het zwerversleven kan ruilen voor een gevestigd 
en beschermd bestaan. De pijp was van de zigeuner-roverhoofdman. Hij verloor 
haar, nadat hij de grootmoeder van het jongetje de dood had ingejaagd. Het 
jongetje schonk de pijp -aan een jongeman, die hem in de diepste ellende hielp 
met wat voedsel en met de levenskracht van de revolutionaire Hedachte. Vele, 
vele jaren later, aan het front van Leningrad, vindt een onderofficier de pijp 
terug in de hand van een generaal ... 

Knap verteld, maar, door het ontbreken van een dergelijke door het leven 
zelf gegeven intrigue, minder boeiend is ,.De winterse eik", een novelle over 
een onderwijzeres en een jongetje, dat altijd te laat op school komt. ,.De over
winnaar" is een geromantiseerde sportvertelling, een genre, dat hier niet wordt 
beoefend en misschien daaraan voor ons zijn aantrekkelijkheid ontleent. 

Met deze drie novellen ste,ekt Joeri Nagibin een Tsjecho\v en een Poesjkin 
niet naar de kroon. Zij bekoren echter door hun onbedorven eenvoudige eerlijk
heid van onderwerp en vorm, en dat is al heel wat voor de lezer in deze weste
lijke contreien. 

J. SNELLEN. 

*) "De meerschuimen pijp", uitgeverij voor literatuur in vreemde talen te Moskou. 
Nederlandse vertaling van M. Wiessing. Prijs f 0.75. 



Om een rode of groene Merdeka 

Om een rode of groene Merdeka *), in 1956 bij de uitgeverij Pelgrim versche
nen, wil een overzicht geven van de gebeurtenissen, die zich van 1943 tot 

1953 in de Indonesische Republiek hebben afgespeeld. De schrijrver, Henri J. H. 
Alers, voert zijn betoog terug tot de twee kleuren rood en groen als symbolen 
van de - om het in huidige begrippen te zeggen - nationale krachten (PKI en 
PNI) en feodale, reactionair godsdienstige groeperingen (Masjumi). 

In grote lijn zou men zich met dit onderscheid van de Indonesische politieke 
krachten kunnen verenigen. In Aler's uiteenzettingen over het nationalisme en 
communisme zitten echter vele principiële onjuistheden, die ten aanzien van de 
PKI en het communisme het karakter van een bewuste verdraaiing krijgen. Zo 
schrijft bijvoorbeeld Alers: "Het rationalisme, socialisme en communisme zijn een
voudig een vervolg op een religie, welke dan ook". 

Positief in het boek is de veroordeling van het Nederlandse kolonialisme. Alers 
bestempelt het voor-oorlogse Nederlands-Indië als een"feodaal-fascistische staat". 
Hij bepaalt zich - gezien de opzet van het boek - echter in het bijzonder tot 
een beschrijving van de Indonesische binnenlandse verhoudingen. Alers karakte
riseert de Masjumi als de partij, die een autoritaire Islam-staat nastreeft en schrijft 
onomwonden over het contact tussen de terreurorganisatie Darui-Islam (die met 
steun van de Nederlandse imperialisten een Islam-staat wil verwezenlijken) en 
vooraanstaande leden van de Masjumi. Zo zegt de schrijver: "Naarmate men in 
brede kringen vertrouwd raakte met de ideologie van Kartosuwirjo (de leider 
van de Darul-Islam), bleek meer en meer, dat er geen onderscheid in de doelstel
lingen tussen D.I. en Masjumi bestond, zij het ook, dat de methode verschilde, 
hetgeen allerminst wil zeggen, dat sommige Masjumi-leden de methode van Kar
tosuwirjo's Peraug Sabil (heilige oorlog) niet bewonderden, zonder dat deze 
nochtans genegen waren, zelf hun huid te wagen of de ongemakken van het strij
dende leven in de bergen te leiden. Maar een beetje hulp kon er wel af. Dit soort 
lieden zaten in het leger, in de posterijen, bij de spoorwegen, de telefoondienst en 
wat al niet. Zij waren het, die zonder gevaar voor eigen huid de bewegingen van 
de regeringstroepen konden doorgeven, zodat de D.I. geïnformeerd bleef en .ver
rassingen konden worden voorkomen. Spoedig onderhielden koeriers een intiem 
contact tussen het hoofdkwartier van Kartosuwirjo en Djakarta. Deze spionnen 
bekleden veelal hoge posities. Ook steunde men wel met geld". 

Van heimelijke steun aan de opstandelingen is de Masjumi nu inmiddels ver
vallen tot het openlijk onderschrijven van de subversieve acties van de Darul
lslam, Islam-troepen op Atjeh, de opstanden op Celebes en Sumatra. In het raam 
van deze opstanden is het hoofdstuk in Alers' boek .,de feodale contra-revolutie" 
belangwekkend. In dit hoofdstuk wordt veel aandacht besteed aan "federalisme" 
en de "deel-staten-politiek", die luitenant-gouverneur-generaal Van Mook na 
1945 in Indonesië voerde. Alers schrijft hierover: .. Scherp gesteld wilde Van 
Mook het volgende: Een federatie van staten onder leiding van de oude adel, die 
van uit een Nederlands centrum in Batavia zou worden "geleid" en die door Ne
derlandse technici zou worden gesteund". 

De schrijver betoogt dat deze tendenz reeds in het vooroorlogse Nederlands
Indië bestond, omdat men toen al het principe huldigde, dat dit het "verdeel en 
heers" zou vergemakkelijken. Hij zet dan uiteen, dat het federalisme slechts 
kracht zou hebben indien men de feodale binding tussen de adel en de massa van 
boeren zou kunnen handhaven en zegt: "Voor de feodaal-fascistische en kapita
listische Nederlanders was de inheems-e feodaliteit de enige sociologische kracht, 
waar zij op konden steunen". Al moet men daar aan toe voegen, dat ook de com
pradoren-bourgeoisie tot de steunpunten van het Nederlandse imperialisme be
hoort, zeker is het dat de Nederlandse imperialisten hun hoop op deze feodale 

*) Henti J. H. AJers, - Om een rode of groene Merdeka. 10 jaren binnenlandse 
politiek van Indonesië. Uitg. Pelgrim (1956). fl. 11,90 



heren hadden gesteld. En het is dan óók geen toeval, dat zij, die als de mede
werkers IVan Van Mook worden genoemd en die op door Van Mook in elkaar 
gezette conferenties optraden, nu hun rol bij de opstanden op Sumatra en 
Celebes spelen. 

Zo heeft Al ers' boek een aantal facetten die belangwekkend zijn. Van de be
schreven veelheid aan gebeurtenissen kan men echter niet zeggen, dat zij een af
gerond en juist beeld geeft van de ontwikkeling van Indonesië in het door hem 
behandelde tijdvak. 

HENK DE VRIES. 

lJJe loopbaan van een advocaat 

Lange tijd werd er een verborgen, maar hardnekkige strijd gevoerd tussen de 
Presbyteriaanse geestelijke Allen Masey Dulles en zijn oudste zoon John. De gees
telijke wilde, dat zijn zoon, zoals hijzelf, zoals zijn vader en zijn grootvader, ook 
dienaar der kerk zou worden. De zoon droomde echter ... nee, niet president van 
de Verenigde Staten te worden, zoals volgens de traditie alle goede Amerikaanse 
jongetjes doen, maar .... de post van staatssecretaris (minister van buitenlandse 
zaken) te gaan bezetten. 

Ja, vanaf zijn kinderjaren wilde Dulles. zoals zijn officiele biograaf Beal ver
telt1). staatssecretaris van de Verenigde Staten worden en niets meer. Hij droom
de er van niet de voetstappen van zijn bescheiden, ofschoon ook welvarende va
der te drukken, maar die van zijn grootvader van moeders zijde. Zijn grootvader 
john Foster, ter wiens ere zijn oudste kleinzoon ook John Foster werd gedoopt. 
was zijn carrière begonnen als advocaat van machtige firma's en ondernemingen 
in de staat Indiana en had haar geeindigd als staatssecretaris van de Verenigde 
Staten, na eerst enige tijd werkzaam te zijn geweest als Amerikaans gezant in 
Mexico en in Petersburg. De rijkdom en de roem, die samen gingen met de hoge 
diplomatieke posten brachten het hoofd van de zoon van de geestelijke op hol en, 
de oude traditie van de Dulles' :verbrekend, ging hij van de theologische naar de 
juridische faculteit over. 

Na het beeindigen van de juridische faculteit kon de jonge advocaat geen werk 
vinden, totdat zijn grootvader zich opn1euw in zijn lot mengde. De invloedrijke 
politicus schreef een brief aan de oudste campagnon en medebezitter van de 
advocatenfirma ,.Snllivan en Cromwell"' met het verzoek zijn kleinzoon in dienst 
te willen nemen. 

Deze firma, die naast banken en kantoren van de grootste onderneming in Wall
street is gevestigd, was en is nauw verbonden met de monopolies en trusts in de 
Verenigde Staten.Een groot deel van haar activiteit is gewijd aan de verdediging 
en uitbreiding van de internationale betrekkingen •Van de Amerikaanse monopo
lies. Bij het uitvoeren van deze taak hebben de advocaten van de firma ,.Sullivan 

1) JR. Beal. JohnFoster Dulles; A biography. New-York. 195ï. 



en Cromwell' de steun nodig van de Amerikaanse diplomatie. De bezitters van 
de firma konden de afstammeling van de staatssecretaris niet afwijzen. 

De ervaren zakenlieden zonden de jonge advocaat die zij in dienst hadden ge· 
nomen, onmiddellijk nam Latijns-Amerika om daar de belangen van de Ameri· 
kaanse trusts die hun Engelse concurrenten aan het verdringen waren, te verdedi· 
gen. In hun opdracht vestigde Dulles in Centraal-Amerika filialen en bijkantoren 
van de Amerikaanse trusts. Hij kocht de kleine Latijns-Amerikaanse dictators om 
en verkreeg concessies en monopolier•echten voor zijn heren in \Vallstreet. 

Dulles trad in Latijns-Amerika met zoveel succes op, dat de firma reeds binnen 
een jaar zijn salaris verdubbelde. Hij veroverde ook het vertrouwen van de auto· 
riteiten, voor wie hij een reeks belangrijke delicate geheime opdrachten vervulde 
Hierna w.erd hij naar Europa gezonden, voor de beheersing waarvan de Amefi. 
kaanse monopolisten een zware strijd waren begonnen. Toen reeds sloten ze zich 
aaneen met de Duitse industriël~n en financiers, ten einde de overheersende 
positie van d:o: Londense City, die tot aan de eerste werl:'ldoorlog de erkende 
bankier van de gehele wereld was, te ondermijnen. Dulles werd tussenpersoon 
tussen de Amerikaanse en Duitse industriëlen en bankiers. Hij hielp ze kartel· 
overeenkomsten te sluiten, die invloedssferen schiepen en voor de zakenlieden 
voordelige prijzen tot stand brachten. 

Tom de eerste wereldoorlog uitbrak, trok Dulles de militaire uniform aJn, 
maar hij kwam, zoals ook wel te verwachten was, niet aan het front terecht, maar 
in het departement voor de handel in oorlogstijd en later in het departement voor 
de scheepvaart in oorlogstijd. Daar verbond hij zich nog nauwer met de Ameri· 
kaanse industriëlen en in het bijzonder met Bernard Baruch, die het departement 
voor de oorlogsindustrie leidde. Dulles hielp vele industriëlen hun kapitalen te 
vcrgroten door militaire leveranties en zij vergaten zijn diensten niet. 

Aan het einde van de oorlog genoot hij bij hen reeds zo'n vertrouwen, dat 
hij werd opgenomen in de Amerikaanse delegatie naar de vredesonderhandelingen. 
De biograaf beweert zelfs, blijkbaar volgens Dulles' eigen woorden, dat hij tot 
de vijf belangrijkste adviseurs van president Wilson behoorde. Dulles werd belast 
met de economische zijde van het op te stellen rvredesverdrag. Volhardend en 
listig verdedigde Dulles de belangen van zijn Amerikaans(: en in zekere mate 
Duitse bazen, - de industriëlen en bankiers - en verzette hij zich tegen de pogingen 
van de Fransen en Engelsen om Duitsland een grote last aan herstelbetalingen op 
te leggen. Hij wist, dat een slag tegen de Duitse industrie ook een slag zou zijn 
tegen de brandkasten van de Amerikaanse bankiers, die er grote kapitalen had· 
den belegd. 

Hierover sprekend verzwijgt de biograaf echter, dat Dulles ten tijde van de 
vredesconferentie een groot plan uitwerkte voor de exploitatie van de rijkdommen 
van Rusland door het verenigde kapitaal van de Amerikaanse monopolies. Dit 
plan voorzag in de verandering van het hele Russische grondgebied in een reus· 
achtige Amerikaanse kolonie. 

Na het sluiten •van het vredesverdrag werd Dulles tot een soort permanente 
gevolmachtigde van de grootste Amerikaanse banken in Duitsland. Als verbin· 
dingsman tussen de Amerikaans<: en Duitse zakenlieden trad Dulles tevens op 
als waarnemer en hield hij de Amerikaanse regering op gedetailleerde wijze op de 
hoogte van de gebeurtenissen in Duitsland over de Kapp- putsch in Berlijn.') over 
de onrust onder de arbeiders. Hij werd naar het Roergebied gezonden, toen daar 
de arbeiders in opstand kwamen, om op grondslag van zijn persoonlijke waarne· 
mingen mededeling te doen over het voorge.vallene. 

In opdracht van de Amerikaanse bankiers nam Dulles actief deel aan de 
uitwerking van het Dawes-plan, dat Duitsland feitelijk bevrijdde van het betalen 
van de herstelb:::talingen en dat verving door de Amerikaanse heerschappij over 

2 ) Kapp-putsch - een door de ultra-rechtse Wolfgang Kapp geleide poging om de na 
1918 gevormde Duitse Republiek omver te werpen. De putsch werd gepleegd op 13 
maart 1920. Zij werd gesteund door Ludendorff en werd militai'" geleid door gene
raal Von Lüttwitz. De regering vlur:htte, maar door het verzet van c:e a.rbeiders, 
begeleid door een algemene staking werd de apstand te niet gedaan. 



de Duitse economie. Dulles gd voortdurend raadgevingen aan zijn Amerikaanse 
meesters over de stappen en maatre~1elen, die noodzakelijk waren voor een snelle 
opbloei van de Duitse industrie. Hij werkte actief s<:~men met die groep Duitse 
industril'lcn. die de lbzi-beweging fina;:cierde en bezielde. Schacht, de belang
rijkste fir.<1nciële leider van Hitiers oorloqsmachine' s werd zijn vriend en hij kwam 
bij hem te gast. Dulles' ijver werd opgemerkt door Hitier en de advocaat der 
Amerikaanse monopolies werd, zoals zijn biograaf met trots vertelt, ontvangen 
door de bezeten Führer op een bijzonder concert, waar hij naast hem bvam te 
zitten. 

Dulles koesterde sympatie voor Hitler, Mussolini en de militair-fascistische' 
kliek in Japan. Over zijn sympathieën sprak hij openlijk in em boekje, dat vóór 
de tweede wereldoorlog werd uitgegeven. De bloedige Jodenprograms en het 
teugelloze anti-semitisme -van Hitier dwongen Dulles er van af te zien zijn sym
pathieën te duidelijk te tonen: onder zijn meesters - de Amerikaanse miljonairs -
waren niet weinig Joden en Dulles wilde niet in naam van zijn overtuiging zijn in
komsten offeren. 

Het vlijtige vervullen van de opdrachten van de monopolies en ondernemingen 
legde geen windeieren. In de vijftien jaar, die hij in dienst was geweest bij de 
firma ,.Sullivan en Cromwell" was Dulles er in geslaagd een vertrouwde te wor
den van de grootste Amerikaanse zakenlieden. Voor de tweede wereldoorlog was 
hij al directeur van vijftien grote ondernemingen met internationale verbindingen. 
Hij was oudste compagnon en bebngrijkste aandeclhot:der geworden in de advo
catenfirma .. Sullivan en Cromwell" en, zoals zijn biograaf driemaal met trots 
vermeldt, was hij één van de tien rijkste advocaten ter wereld. 

De heersers over de grootste monopolies der Verenigde Staten, de miljardairs 
Morgan en Rockefellcr, Mellon en Dupont, begonnen hem hun belangrijkste za
ken toe te vertrouwen. l"vforgans partner ~ de bankier Lamont . bood hem een 
hoge post aan in het omvangrijke financieel-industriële Morgan-concern. De 
ongekroonde keizer van het olie-imperium der Rockefellers, John Rockdelier Jr., 
verzocht hem een zaak die ging om vele miljoenen in handen te nemen. Mellon 
benoemde hem tot directeur van een internationaal nikkel-monopolie. Dulles werd 
lid van verschillende leidinggevende organisaties, die door de Amerikaanse indus~ 
triëlen en bankiers zijn geschapen voor de versterking van hun heerschappij in 
de Ver. Staten en voor de uitbreiding er van buiten 's lands grenzen. Van het 
uitvoeren van concrete opdrachten ter verdediging van de belangen van afzon
derlijke monopolies of trusts ging Dulles geleidelijk over naar het vervullen van 
grote taken die voordurend aamvezig waren en hele groepen monopolisten be
troffen. De advocaat der monopolies werd een politicus, die opkwam voor de 
belangen van de hele klasse der grote bourgeoisie. 

In de jaren van de tweede wereldoorlog begon Dulles c:en zekere politieke 
rol te vervullen in de Republikeinse partij, die terecht de partij van de Ameri
kaanse big-business wordt genoemd. Hij wijdde bijzondere aandacht aan het 
vraagstuk van de heerschappij der Amerikaanse monopolies buiten de grenzen. 
Hij trad op om te bewijzen dat het noodzakelijk was een agressiever imperialis
tisèhe politiek te voeren. Reeds in zijn eerste redevoeringen en geschriften toonde 
hij zich een vijand van de socialistische wereld, als een vijand van de Sowjet-Unie. 

De vijandschap van Dulles tegen het Sowjet-land is reeds lang geleden aan de 
dag getreden. Behalve dat hij het plan opstelde voor de kolonisatie van Rusland 
oat hij reeds o_p de vredesconferentie van Versailles indiende, trad Dulies in de 
twintiger jaren t2gcn de Sowjet~regering op als advocaat van Morgans verze
keringsmaatschappij .. Life lnsurance". Dulles slaagde er niet in de geconfisceerde 
eig2ndommen van deze onderneming terug te krijgen en dit versterkte zijn ver
bittering tegen het Sowjet-land nog meer. 

Na de tweede wereldoorlog trad Dulles herhaalddijk op met artikelen en 
redevoeringen, waarin een scherpere politiek ten aanzien van de Sowjet~Unie 
werd gepredikt. Reeds toen bracht hij de idee van .,bevrijding", d.w.z. van de 
organisatie .van de contra-revolutie in de volksdemocratische landen, naar voren. 
Reeds toen bepleitte hij een politiek van .,terugdringen" van de Sowjet~Unie, 
d.w.z. met geweld veranderen van de grenzen van het land. 



Deze oproepen trokken toen evenwel geen grote aandacht: in de Amerikaanse 
pers worden altijd vele van de meest absurde ideeën en oproepen te berde ge· 
bracht. Alleen de ingewijden wisten, dat de man die feitelijk een oorlog tegen 
de socialistische wereld voorstond, bijzonder in de gunst stond bij de westelijke 
heersers van het huidige Amerika. 

Deze gunst kwam iets later met grote duidelijkheid tot uitdrukking. De New· 
Yorkse senator trad af in verband met ziekte en Dulles· oude vriend, de Morgan· 
advocaat Thomas Dewey, die gouverneur .van de staat New-York was geworden, 
benoemde Dutles tot senator. In de Senaat toonde Dulles zich direct een voorstan· 
der van een openlijk agressieve politiek. Maar in de Senaat bleef hij niet lang. 
Bij de volgende verkiezingen voor de Senaat leed Dulles, die optrad met een 
anti-communistisch platform van laag allooi, een grote nederlaag. 

Zijn meesters wrgaten hem niet. Dulles kwam in het comitè van de Repu· 
blikeim·e partij voor de buitenlandse politiek. Hij nam actief deel aan de uitwer· 
king van het programma van de partij voor de buitenlandse politiek voor de 
presidentsverkiezingen •van 1948. Maar de candidaat van Morgan en Rockefeller, 
Dewey, kreeg niet voldoende stemmen, en zijn heren begonnen te zoeken naar 
een nieuwe, voor de kiezers meer aanvaardbare figuur. 

Tot in zijn ziel bewogen '.'ertelt de biograaf hoe het aan Dulles wordt toever· 
trouwd naar Parijs te gaan, waar zich de in de Ver. Staten populaire generaal 
Eisenhower bevindt, om met hem besprekingen te voeren. De vertrouwde van 
Morgan, Rookefeller en Mellon, de generaal onder de zakenlieden en de zaken· 
man onder de generaals, Lucius Clay had Dulles opgedragen de opvattingen van 
de generaal te peilen. Na een reeks gespr.ekken overtuigde Dulles zich ervan, 
dat de opvattingen van Eisenhower oVIer de binnenlandse en in het bijzonder over 
buitenlandse maagstukken zijn meesters volledig pasten. Hij keerde haastig naar 
New-York terug en deelde Clay en Rockefellers advocaat Brownell mee, dat 
generaal Eisenhower ten volle kon worden vertrouwd en dat hij er mee instemde 
candidaat van de Republikeinse partij voor het presidentschap te zijn. 

In opdracht van Clay en Brownell werkte Dulles het programma op het ge· 
bied van de buitenlandse politiek van de Republikeinse partij uit. Hierin zette hij 
zijn opvattingen uiteen, die de toekomstige president bonden aan een politiek van 
"b.::vrijding en terugdrijving". 

ln dank hiervoor stelden Clay en Brownell, wetend dat Dulles droomde van 
de portefeuille van staatssecretaris, hem deze post ter beschikking. Tot president 
gekozen bevestigde Eisenhower deze keuze. Zo werd de advocaat van de firma 
.. SulHvan en Cromwell", die de internationale belangen van de Amerikaanse 
bedrijven en banken in verschillende landen had verdedigd, de belangrijkste 
kampioen en verdediger van alle grote Amerikaanse rnanopvlies in de gehele 
wereld. 

Meer dan vier jaar strijdt Duiles voor deze belangen. In opdracht van de 
heersers der monopolies voert hij een agressieve politiek t'egen de landen van het 
socialistische k2mp. Onder zijn leiding tracht de Amerikaanse diplomatie de 
volkeren der koloniale landen te verhinderen hun vrijheid te veroveren en te 
versterken. In naam van de belangen 'Van de Amerikaanse monopolies verdringt 
Dulles vastbesloten en zonder veel ceremonies hun Engelse, Franse en an:dere 
concurrenten, wat de laatste tijd bijzonder duidelijk in het Midden-Oosten tot 
uitdrukking is gekomen. Met recht wordt Dulles de advocaat van het Amerikaanse 
imperialisme genoemd. 

D. KRAMINOW. 
( Znamja, 1957 nr. 8) 
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Onderweg genoteerd 

Hans A. de Boer, de schrijver van .. Onderweg genoteerd"*), verlaat als jonge 
zakenman in de herfst van 1952 zijn geboortestad Hamburg om zich voor twaalf 
maanden in Zuid-West-Afrika te vestigen. 

Spoedig heeft het leed van de onderdrukte Afrikaanse bevolking meer vat op 
hem dan alle handelsnederzettingen in de eindeloze steppe tezamen. Hij zegt zijn 
betrekking op en begint een wereldreis, hoofdzakelijk door Afrikaans-Aziatische 
gebieden. 

"Wat U hier zult lezen," zo zegt hij in de introductie, .,heb ik onderweg 
g en o t e e r d over een tocht, die mij vier jaar langs het spoor voerde van het 
onrecht, dat aan onze anders gekleurde medemensen wordt aangedaan." 

Wanneer wij de inhoud van De Boers notities bezien, dan moeten we zeggen, 
dat het scherpe waarnemingen van e.en religieuse pacifist zijn, die ons nogmaals 
met de neus op het tergende onrecht, de barbaarse onderdrukking en de onvoor
stelbare armoede drukken, die het imperialisme te weeg heeft gebracht. 

Zijn beschrijvingen over de toestand van de Negers in Zuidwest- en Zuid
Afrika, met zijn lijfstraffen, zijn massale gedwongen volksverhuizingen van hon
derdduizenden, zijn tot in het waanzinnige doorgedreven rassenscheiding, zijn 
realistisch en niet bepaald vleiend voor Malan. 

Zijn opmerkingen over Kenia, waar de oorspronkelijke bewoners door Engelse 
kolonisatoren van de beste stukken grond werden verdreven en daar later voor 
hongerlonen of geheel voor niets op moeten werken, zijn geheel in overeenstem
ming met de waarheid. 

Niet minder sterk zijn De Boers bemerkingen over het leven in Zuid-India, 
waar elke ochtend grote vrachtwagens van de gemeentereiniging de straten in de 
achterbuurten zuiveren van door de honger omgekomen mannen, vrouwen en 
kinderen ... 

Zijn notities over het nieuwe China, waar hij op uitnodiging van enkele Chris
ten-groepjes een week doorbracht, getuigen .van zijn opvattingen van sympathie, 
voor hetgeen er in korte tijd werd bereikt. 

Schril daar tegen afstekend zijn de toestanden in Tokio, met zijn Yosjiwara, 
de stadswijk met 500.000 prostitué's en Hirosjima, waar in de periode van 1945 
tot 1951 van 30.000 nieuw-geboren kinderen er 4.200 abnormaal, misvormd, blind, 
zonder hersens of ledematen ter wereld kwamen. 

Zelfs kunnen we merken dat De Boer zich verder in sommige problemen in
werkt en het niet bij oppervlakkigheden alleen laat. 

Wanneer hem een goudmijn in Afrika wordt getoond, blijkt alles in de beste 
orde. Ieder leeft er gelukkig en tevreden, heeft een goed loon en een woning. 
Maar snel komt hij er achter, dat dit de enige mijn in zijn soort is, alleen om 
buitenlandse journalisten om de tuin te leiden en dat er bij de werkelijke mijnbouw 
in Zuid-Afrika andere toestanden zijn ... 

Ook het met Christelijke gelden opgerichte militaire hospitaal van de Ameri
kanen in Hirosjima heeft hij door. Naast de menselijke zijde van hun taak vissen 
de legerspecialisten hier via de slachtoffers uit, wat de beste middelen tegen 
atoomstraling zouden kunnen zijn in de volgende oorlog ... 

Opmerkelijk in dit verband zijn de passages over de oorlog in Korea. De Boer 
noemt Syngman Rhee mede schuldig aan de oorlog en citeert met instemming de 
woorden van de theoloog Emil Bruner, die reeds een half jaar vóór het uitbreken 
der gevechten de indruk kreeg, dat Zuid-Korea klaar stond voor een opmars naar 
het Noorden ... Een belangrijk geluid uit deze kringen! 

Maar !Verder komt onze Duitse koopman-predikant niet. Zijn poging tot ,.ver
klaren" en ,.oplossen" slaan de plank volkomen mis. Hij blijft als het war.e verstart 
in een bijzonder inkonsekwente godsdienstig-pacifistische levensovertuiging, 

*)Hans A. de Boer, Onderweg genoteerd. H. J. Paris, Amsterdam, 1957. 
Prijs f 12.90. 



waé:rdoor zijn boek een aaneenschakeling van op zich zelf sterk beschreven, maar 
los van elkaar staande en niet verder te begrijpen misstanden vormt. 

Inderdaad reikt hier het boek niet verder dan "onderweg genoteerd", zij het 
met veel begrip. 

Is het een wonder, dat op deze manier alle verdergaande conclusies die De 
Boer trekt, Z·?lfs gevamlijk zijn7 Hier babbelt hij lustig na, wat andere geestgeno· 
ten uit Azit' hem influisteren. 

Het botert niet tussen China en Rusland; communisten in Zuid-Afrika maken 
"misbruik" van de slechte toestanden; als de leer van Ghandi naar Europa over· 
slaat is het met het bolsjewisme gedaan; de communisten zullen in India nooit 
veel invloed krijgen, want het rvolk is pacifistisch (een jaar na het schrijven van 
deze woorden vcrdubbelden de Indiase communisten hun invloed en bchaalden 
zij 11 milHoen stemmen); met communistisch geweld is niets te bereiken, alleen 
op geweldloze grondslag, zoals Ghandi het deed, komt men vooruit ... en zo kan 
men verder gaan. 

Dan trekt De Boer de volgende conclusie: "De geweldloze strijd van Ghandi 
leidde naar de onafhankelijkheid van India, maar de bloedige revolte in Kenia zal 
tot niets leiden." 

Wanneer De Boer dan beschrijft hoe in het "geweldloze" India per nacht 
ongev.eer 8000 personen van honger omkomen en er 60 miljoen werklozen zijn en 
vijftig bladzijden verder over het revolutionaire nieuwe China zegt dat de honger 
is verdwenen, evenals de uitgeputte koelie en de prostitutie, dan krijgt men een 
beeld van zijn eigen verwarring. 

Nog twee bezwaren moeten tegen het boek worden ingebracht, zij het van 
minder betekenis. 

In de eerste plaats blijft de schrijver een typische Duitse chauvinist. In Afrika 
vragen de Negers wanneer de goede Duits2rs weer komen; in India blijken de 
Duitse predikanten de beste en de meest populaire te zijn; in Japan komt niemand 
zo goed terecht als de Duitser, uit sympathie voor het gemeenschappelijk lot uit 
de laatste oorlog!; in Amerika bestaat enorm veel bewondering voor de geweldige 
opbloei van West-Duitsland: het wordt werkelijk hinderlijk verder te moeten 
lezen dat Duitse filosofen bijzonder in trek zijn in Australië en Duitse ... enz. enz. 

Ronduit slecht is de beschrijving van de Verenigde Staten. Gelukkig beslaat 
deze slechts 30 van de 300 bladzijden maar zij geeft dan ook wel een radicaal 
verkeerd en onbenullig beeld van dit land. De Boer is hier van de ene religieuse 
secte naar de andere gerend, heeft alleen maar bijbelhuizen bezocht en gods
dienstoefeningen bijgewoond, zodat het net lijkt alsof alle Amerikanen opoffe· 
ringsgezinde broeders van elkander zijn. 

Het is vreemd, dat De Boer niets belangrijks weet te schrijven over de armoe· 
dige toestanden in het Zuiden, over de achterbuurten in de grote steden en over 
het rassenprobleem, terwijl hij volgens de reiskaart uit het boek toch ook in 
Little Rock is geweest ... 

Maar nogmaals dit zijn in het geheel van de reisbeschrijving ondergeschikte 
punten. De hoofdzaak 1van het boek bestaat uit een serie scherpe, eerlijke waar
nemingen, die een aanklacht tegen het gehele imperialistische systeem vormen. 

En terwijl Hans A. de Boer als oplossing ziet "Bidden zonder ophouden" 
lijken ons de woorden van een vrijheidsstrijder uit Kenia, die door hem werd ge· 
interviewd over het "recht" op gewapende strijd, meer hout snijden: 

"Recht of onrecht, dat heeft hier niets te betekenen. Wanneer hehben recht 
of onrecht in Afrika iets te betekenen gehad? Het recht is voor de sterkste. In de 
tijd toen de eerste blanken hier kwamen waren hun vuurwapens sterker dan onze 
speren en zo is het gebleven tot op deze dag. Wij hebben geen recht en dat heb· 
ben wij ook nog nooit gehad. Maar nu :vragen we niet meer naar recht of onrecht, 
evenmin als de blanken dat tot dusver gedaan hebben ... 

Wij willen de vrijheid terug, de vrijheid die de blanke ons zonder onderhan
delingen heeft afgenomen. Wij willen ons land terug dat men van ons gestolen 
heeft. Dat alleen zijn onze eisen." 

M. v.d. BERG 
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een nieuwe pocket: 

JURI NACIBIN 

~E MEERSCHUIMEN PIJP 

Juri Nagibin 

Hij kroop naar mij toe en vroeg of 
ik kon roken. 
'Nee', zei ik. 
'En heb je een horloge?' 
Weer moest ik ontkennen. 
'Nog wel een zigettner' grijnsde Petja 
laatdunkend. 
'Heb jij dan een horloge?' vroeg ik 
op mijn bettrt. 
'Bedoel je met een ketting?' 
'ja' 
'Nee, met eert ketting heb ik er geen', 
bekende Petja zuchtend. 
'En zonder ketting?' 
'Zonder ketting ook niet' antwoordde 
hij zo verdrietig, dat mij de lust 
verging hem uit te lachen. 

De Meerschuimen Pijp 

Drie spannende vertellingen bevat deze aantrekkelijke uitgave: 'De 

Meerschuimen Pijp', 'De Overwinning' en 'De Winterse Eik'. Verhalen 

die op verschillende wijze een kijk geven op de veranderingen die het 

leven van de Sowjet-burger in de afgelopen veertig jaar heeft onder

gaan. 

134 blz. prijs t 0. 75 
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een belangrijke uitgave t•oor Nederland: 

lsrael Epstein 

van 
opiumoorlog 
tot 
bevrijding 

Honger, burgeroorlog en onderdrukking waren voor 600 miljoen mensen voorgoed 
voorbij toen de Chinese Revolutie zegevierde. Hier is het geschreven verhaal van 

de moeizame, taaie strijd, die het Chinese volk tegen de krachten van het ver· 
leden, voor zijn vrijheid en onafhankelijkheid heeft gevoerd. 

160 blz., halt linnen f 4,50 

~ pegasus 

verkrijgbaar in de erkende boekhandel. 
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Politiek en Cultuur 
maandblad gewijd aan de theorie en praktijk van het 
marxisme-leninisme onder lelding van het partijbestuur der c.p.n. 

Veertig <t 

Jar·en 
di~ de arbeidersbeweging omwentelden 

Hoe was de toestand van de internationale arbeidersbeweging, toen 
veertig jaar geleden de Oktober-r·evolutie in Rusland zegevierde? 

De arbeidersbeweging was toen hoofdzakelijk belichaamd in de par
tijen van de Socialistische (Tweede) Internationale . 

Deze had de revolutionaire inhoud van het Marxisme over boord 
geworpen. Zij was geïntimideerd door de stormachtige ontwikkeling 
van het wereld-imperialisme rondom het begin van de twintigste eeuw. 
De socialistische arbeidersbeweging zakte st·eeds dieper in het moeras 
van het revisionisme en reformisme. 

De strijd voor het socialisme was bij haar tot een tamme frase ge
worden. Men zag het socialisme, ofwel als een in de wolken zwevend 
"ideaal", dat op aarde wel nooit verwezenlijkt zou worden, ofwel als 
een "natuurlijke ontwikkeling", die zich automatisch binnen de kapi
talistische maatschappij en staat zou voltrekken. 

Toen, voor de Eerste Wereldoorlog, de Duitse sociaal-democratie 
meer dan honderd zetels in de Rijksdag van Wilhelm II had veroverd, 
juichte zij en ze verzekerde, dat Duitsland op weg was naar het soci
alisme. Toen in België de socialistische leider Eduard Anseele produk
tie-coöperaties stichtte (een coöperatieve textiel-fabriek, een coöpera
tief vissersbedrijf e.a.) werd de betekenis daarvan overschat en meende 
men, dat deze een eerste stap naar het socialisme betekenden. 

In Nederland had een der stichters van de sociaal-democratische 
arbeiderspartij, W. H. Vliegen, in zijn boek "De Dageraad der Volks
bevrijding" het volgende fantastische beeld van de weg naar het socia
lisme geschilderd: 

"Wij zien de socialistische maatschappij opschieten, niet als een ge
volg van menselijk willen, maar als een natuurnoodwendig gevolg van 
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de ontwikkeling der produktie-wijze ... Wij zoeken in de bestaande 
maatschappelijke grondslag elk aanrakingspunt op, dat de socialistische 
plant tot wortel of steun kan dienen. Wij verwijderen beletselen en be
vorderen de voorwaarden voor hun groei." 

In het jaar, dat dit geschreven werd, in 1905, verschenen in het verre 
Rusland de eerste vlammende tekenen aan de hemel, van het "mense· 
lijk willen", van de wil van de revolutionaire arbeidersklasse tot ver· 
avering van de staatsmacht. 

Maar de arbeiderspartijen van de Tweede Internationale gingen op 
llun weg verder. Zij beheersten de gehele arbeidersbeweging in West
en Midden-Europa. 

Dankbaar en onderdanig voedden zij zich met de kruimels, die van de 
tafel van de imperialisten afvielen. Zij aanvaardden de afschuwelijke 
uitbuiting van de volkeren van Azië en Afrika door het kolonialisme. 

De Nederlandse sociaal-democratische leider Van Kol was in 1907 op 
het congres van de Tweede Int,ernational,e te Stuttgart een van de voor
naamste verdedigers van de "noodzaak en het nut" van het bezit van 
koloniën. 

Tegenover de reformistische sociaal-democratie stonden alleen de 
machteloze en politiek-blinde kleinburgerlijk-radicalistische en anar
chistische secten. 

Tegenover hen stonden alleen kleine kernen van revolutionaire Mar
xisten. 

In Nederland waren dat de "Tribunisten", die zich in 1909 van de 
sociaal-democratische partij afscheidden, doch nog lange tijd van de 
arbeidersmassa afgesloten bleven. 

* 
In 1914 telde de Tweede Internationale twaalf miljoen aanhangers in 

27 partijen uit 22 landen, een niet onbelangrijke organisatorische 
kracht. Doch de inwendige voosheid ervan demonstreerde zich toen 
zij met de harde werkelijkheid van het imperialisme geconfronteerd 
werd en met zijn vreselijkste uiting, de imperialistische oorlog. 

Zij capituleerde en viel uiteen. Met uitzondering van de Russische 
bolsjewiki en van enkele edele figuren als Jean Jaurès, Karl Liebknecht 
en Rosa Luxemburg, werden alle leiders van de sociaal-democratische 
partijen tot werktuigen van "hun" imperialistische regeringen, die zij 

, i in de oorlog tussen de twee Europese blokken van roofstaten onder· 
steunden. Zij pleegden verraad aan de besluiten van hun Internationale, 
die op massa-strijd tegen de imperialistische oorlog waren gericht en 
waarop Lenin grote invloed had geoefend. 

Als typerend voorbeeld kan het gedrag van de Franse socialistische 
leiders worden beschouwd. De Nederlandse sociaal-democratische 

4 schrijver B. W. Schaper vertelde hierover in zijn boek "Albert Thomas" 
het volgende ànecdotische, doch op historische bronnen steunende ver
haal. 

Toen in de laatste dagen van 1914 de Franse socialistische partij en de 
C.G.T. nog massa-demonstraties tegen de oorlogsdreiging hadden ge-
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organiseerd, besloot de regering tot de arrestatie van 2500 actieve ar
beidersleiders en de Minister van Oorlog dreigde met het gebruik van 
de guillotine! 

Na geheime besprekingen van de Minister van Binnenlandse Zaken 
met de socialistische en anarcho-syndicalistische leiders werden de ar
restaties afgelast. De socialistische leiders gingen over tot de politiek 
van "Union Sacrée", van eenheid met de imperialisten. Jean Jaurès 
werd vermoord ... 

Nederland was in de Eerste Wereldoorlog neutraal. Maar dit was 
geen positieve neutraliteit, die deelneming aan de oorlog afwees in het 
belang van de vrede. De Nederlandse bourgeoisie voerde een valse neu
traliteitspolitiek, die beide oorlogvoerende kampen economische en an
dere hulp verleende en daardoor de oorlog hielp verlengen. 

De leiders van de Nederlandse sociaal-democratische partij hielpen 
mee bij dit dubbele spel. Zij vielen uiteen in twee richtingen, waarvan 
de ene de Entente, de andere het k_eizerlijke,Duitsland verdedigde. 

* 
Toen op 7 novemder 1917 de proletarische revolutie in Rusland ze

gevierde, stond zij tegenover het volkomen bankroet van de refor
mistische politiek van de partijen van de Tweede Internationale. Lenin 
en de door hem opgerichte bolsjewistische partij hadden dit bankroet 
voorzien, zij hadden het lang van te voren ontleed en er de consequen
ties uit getrokken. 

Zij hadden het Marxisme zijn revolutionaire inhoud teruggegeven en 
hadden het verder ontwikkeld onder de nieuwe verhoudingen van het 
imperialisme, die de leiders van de "Westerse" sociaal-democrati,e niet 
konden of niet wilden begrijpen. 

De Oktober-revolutie was de eerste triomf van de theorie en de prak
tijk van het Marxisme-Leninisme. 

Voor de Oktober-revolutie bestond er in de Europese arbeidersbe
weging buiten Rusland veel belangstelling en sympathie voor de strijd 
van de Russische revolutionairen. 

De revolutie van 1905, de bloedige terreur van het Tsarisme en de 
heldhaftige strijd van de Russische arbeiders en democraten daartegen, 
werden met spanning gevolgd. 

Maar over de ideeën van Lenin en de activiteit van de bolsjewistische 
partij, die zich onder verhoudingen van de diepste illegaliteit voltrok, 
was buiten de kleine kring van de Marxisten, weinig bekend. Eerst aan 
het einde van de Eerste Wereldoorlog begonnen zij door te dringen. 

De Oktober-revolutie was voor de internationale arbeidersbeweging 
een ware openbaring. 

Zij plaatste alle vraagstukken van de strijd voor het socialisme in een 
scherp en helder licht. Het socialisme daalde van de wolken op de aarde 
neer. Het nam een tastbare, reële gestalte aan. Het ontstak in de hoof
den en harten van de arbeiders in alle landen het vuur van een.nieuwe 
energie. 

Allen die in de imperialistische oorlog waren getrapt en gekneveld, 
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die aan de fronten hadden gehongerd en gebloed, die verbitterd en 
teleurgesteld waren door het reformisme en sociaal-chauvinisme, keer
den zich vol nieuwe hoop naar de Oktober-revolutie. Miljoenen onder
steunden en verdedigden haar als hun eigen zaak. 

De Oktober-revolutie en de socialistische Sowjet-Unie begonnen hun 
invloed op de internationale arbeidersbeweging uit te oefenen. 

De Oktober-revolutie had plaats toen de wereld nog midden in de 
barbaarse slachting van de oorlog verkeerde. Doch op haar volgden 
machtige revolutionaire bewegingen in Duitsland, Frankrijk en andere 
landen. 

De Oktober-revolutie dwong de imperialistische machten de oorlog 
te beëindigen. 

Uit vrees voor de invloed van de Oktober-revolutie waren de kapita
listen in de andere Europese landen gedwongen grote concessies op 
politiek en sociaal gebied aan de arbeidersklasse te doen. De belang
rijkste eisen, die de Nederlandse arbeidersbeweging lange jaren met 
reformistische middelen tevergeefs van haar bourgeoisie had pogen te 
verkrijgen, werden door de invloed van de Oktober-revolutie verwe
zenlijkt. Het algemeen kiesrecht, de acht-uren-dag, de sociale wetgeving, 
loonsverhoging, erkenning van de vakorganisaties door de ondernemers, 
werden stuk voor stuk door een met nieuwe daadkracht bezielde ar
beidersklasse veroverd. 

Uit de kern van de Tribunisten ontwikkelde zich de Communistische 
Partij van Nederland, die haar taak begon tot het winnen en verenigen 
van de proletarische en democratische krachten van ons land. 

De ideeën van het Marxisme-Leninisme werden door de beste en 
gezondste krachten van de arbeiders en het intellect overgenomen. 

* 
De Oktober-revolutie had op het fundamentele vraagstuk van de 

strijd voor het socialisme een concreet antwoord gegeven. 
Zij maakte duidelijk, dat het ontnemen van de staatsmacht aan de 

kapitalistische klasse en het uitoefenen van de staatsmacht door de 
arbeidersklasse de onontkoombare voorwaarde is voor de opbouw van 
het socialisme en voor de vrede. 

De Russische arbeider'sklasse en haar partij hebben de staatsmacht 
veroverd en het socialisme opgebouwd langs de weg die in de histo
rische en reële omstandigheden van hun land de enig mogelijke was. 

In andere landen zijn die historische en reële omstandigheden an
ders. Zij zijn reeds door het bestaan van een socialistisch kamp op zich
zelf veranderd. 

Doch de Oktober-revolutie maakte duidelijk, dat er zonder het uit
oefenen van de staatsmacht door de arbeiderskLasse geen weg naar het 
socialisme bestaat. 

En dat de arbeidersklasse deze staatsmacht alleen kan veroveren en 
uitoefenen door te steunen op de massa der andere onderdrukte be
volkingslagen op het platteland en in de steden en door onverbiddelijk 
te strijden tegen het grote kapitaal, dat in onze tijd belichaamd is in 
de internationale monopolies en concerns. 
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De kapitalisten hebben begrepen dat, wanneer de arbeidersbewe
ging zich van deze waarheid van de Oktober-revolutie bewust wordt, 
dit het einde betekent van hun regiem van uitbuiting, reactie en oorlog. 

Daarom voeren zij sinds veertig jaar een hardnekkige strijd tegen 
de invloed van de Oktober-revolutie op de arbeidersbeweging. 

Deze strijd voeren zij zowel met de middelen van kneveling en ge
weld, als met misleiding, het verbergen van de waarheid over de Sow
jet-Unie en het ondersteunen van de sociaal-reformistische waandenk
beelden en vooroordelen. 

De strijd tussen de invloed van de Oktober-revolutie en de zucht tot 
behoud van hun klasse-heerschappij door de Nederlandse en andere 
kapitalisten vond zijn weerspiegeling in hun houding ten aanzien van 
het Duitse fascisme. · 

De Communistische Partij van de Sowjet-Unie, tezamen met de Com
munistische Partij van Duitsland en de andere communistische partijen, 
hebben vanaf het eerste opkomen van het Duitse fascisme gewaar
schuwd voor de ontzettende gevaren, die dit voor de·vrede en de men
selijke beschaving inhield. 

Zij streefden naar een aaneensluiting van de volkeren hiertegen op 
de grondslag van de "collectieve veiligheid". 

Zij streefden naar de vorming van een volksfront om het fascisme 
de weg te versperren. 

Maar de kapitalistische monopolies ondersteunden het Duitse fascis
me en hielpen mede in Duitsland het Hitler-bewind op te richten. 

De regeringen van Engeland en Frankrijk gaven het door hun "ac
coord van München" de "vrije hand naar het Oosten" in de hoop dat 
Hitler, die over de in die tijd machtigste oorlogsmachine van de wereld 
beschikte, het licht van de Oktober-revolutie zou doven. 

Om dit plan te bevorderen, spande de propaganda van de "Munchen"
politiek alle krachten in om de Sowjet-Unie verdacht te maken en haar 
invloed op de anti-fascistische massa's tegen te werken. 

Zij stelde het voor alsof de Sowjet-Unie Hitier zou begunstigen en 
,ging zover dat zij poogde de Sowjet-Unie de schuld aan het uitbreken 
van de oorlog in 1939 in de schoenen te schuiven. 

Deze lafhartige verdachtmaking had vooral ten doel de anti-fascis
tische krachten in de arbeidersbeweging te verlammen, hun vereniging 
te voorkomen, de communisten te isoleren en zodoende de landen van 
West-Europa rijp te maken voor de invasie van het Duitse fascisme. 

Nadat Nederland in mei 1940 door het Duitse fascisme was overwel
digd, begonnen vele sociaal-democraten in te zien hoezeer zij bedrogen 
werden door de leidende kringen in hun partij. 

Terwijl het volk gebukt ging onder het slavenjuk van de Duitse 
nazi-bezetter, gingen zij door met de verbitterde bestrijding van de 
Sowjet-Unie en terzelfdertijd capituleerden zij voor de bezetter of on
dersteunden zij de weigering van het tweede front door Churchill en de 
in Londen verblijvende Nederlandse emigranten-regering. 

Maar dit kon de groei van de invloed van de Sowjet-Unie en de grote 
indruk, die haar heldhaftige strijd op de Nederlandse bevolking maakte 
niet tegenhouden. 
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Die invloed bezielde het nationale verzet, waarin de Communistische (, 
Partij van Nederland zulk een grote rol verwlde, en deed de geestelijke 
en actieve weerstand tegen het fascisme voortdurend toenemen. 

* 

IN de tegenwoordige tijd hebben de burgerlijke reactie en de rechtse 
socialisten een nieuw, verwoed offensief tegen de Sowjet-Unie door

gevoerd rondom de contra-revolutie in Hongarije en de hulp van de 
Sowjet-Unie bij het overwinnen daarvan door de Hongaarse volksde
mocratie. 

Maar dit offensief is reeds gestrand. Het heeft slechts tijdelijk de 
openbare mening kunnen vertroebelen. 

De gehele Nederlandse arbeidersbeweging snakt naar het einde van 
de bewapeningswedloop en de internationale spanning. Zij huivert bij 
de gedachte van een atoom-oorlog. Zij volgt met de grootste bezorgd
heid de toenemende agressiviteit van het militarisme in West-Duits
land. 

De geduldige vredespolitiek van de Sowjet-Unie, haar redelijke en 
doordachte voorstellen inzake het verbod van kern-proeven en kern
wapens en tot ontwapening in het algemeen, vinden groeiende weer
klank bij de arbeiders en andere werkende mensen. Zij dringen door 
in alle partijen, zowel de sociaal-democratische Partij van de Arbeid 
als de burgerlijke partijen. Zij vormen het grote program tot verhin
dering van een atoom-oorlog. en van alle oorlogen, tot het behoeden 
van de volkeren voor verschrikkingen, zoals zij die nog nooit hebben 
gekend. 

Veertig jaar geleden hief de Oktober-revolutie de vlag omhoog, waar
in geschreven stond "Vrede, vrijheid en socialisme". 

Onder deze vlag zullen de arbeiders van alle landen zich verenigen. 
Onder deze vlag zal de mensheid de toekomst tegemoet gaan. 

September 1957. P. DE GROOT 
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CO-EXISTENTIE 
VORM VANI 

IS DE ENIGE 
EXISTENTIE 

Uit de rede van Gerben Wagenaar op 15 oktober in 
de Tweede Kamer tijdens de algemene politieke beschou
wingen over de begroting. 'V nJ leven in de dagen, waarin het fiasco van de politiek van kracht 

W en de daarbij behorende koude oorlog en lokale conflicten niet 
_zozeer aan de muur, alswel aan de hemel wordt beschreven. 

De schrijvende hand heet Spoetnik. 
Reeds meer dan anderhalve week cirkelt er nu een kunstmaan van 

Sowjet-makelij langs het wereldruim. De mensheid is een nieuwe fase 
van haar geschiedenis ingetreden en die eerste stap is gezet door de 
Sowjet-wetenschap. • 

De ook in deze Kamer veelal zo verachte en bespotte socialistische 
wetenschap heeft op de meest duidelijke wijze de hele wereld voor het 
voldongen feit van haar superioriteit geplaatst. 

Wij zullen ons op deze plaats niet bezig houden met alle consequen
ties van dit feit. 

Waar ik nu over spreken wil, is over de gevolgen voor de buiten
landse politiek van Nederland. Deze buitenlandse politiek is al sedert 
tien jaar afgestemd op het volgen van de Amerikaanse politiek van 
kracht. 

De politiek van kracht berustte eerst op het atoombom-monopolie, 
dat al heel gauw geen monopolie meer bleek te zijn. Toen berustte ze 
op deiictie van een superioriteit op het gebied van de H-bom wat altijd 
al een fictie is geweest. 

Vervolgens was de enige basis van de politiek van kracht nog heb 
feit, dat de Sowjet-Unie direct onder het bereik van de Amerikaanse 
atoombommenwerpers van de vliegvelden der satellietlanden lag, ter
wijl Amerika buiten schot meende te kunnen blijven in een eventueel 
conflict. Dat was de laatste strohalm van de politiek van kracht, waar
aan de kampioenen van die politiek zich, met zeldzame minachting voor 
het leven van de volkeren van Europa, ook en vooral van West-Europa, 
vastklampten. 

Maar ook die strohalm is er nu niet meer. 
De intercontinentale Sowjet-raket heeft die afgesneden. Daarmee is 

het fiasco van de politiek van kracht een feit geworden en niemand kan 
meer aan dit feit ontkomen. 

Wij hebben gezien, dat deze feiten overal in het westen een ware 
paniek hebben veroorzaakt. Maar daar was nu toch werkelijk geen re
den voor. 

In de herfst van 1955 heeft onze partij reeds verklaard, dat de con
ferentie van t;egeringshoofden in Genève het feitelijke bankroet van de 
politiek van kracht was, waarvan als de voornaamste óorzaak de 
krachtstoename van het socialistische kamp gezien moet worden. 

Als de heer Fens dezer dagen op de conferentie van parlementariërs 
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der Westeuropese Unie verklaart, dat er geen westelijk machtsover· 
wicht bestaat en dat men in goede nabuurschap met de Sowjet-Unie zal 
moeten leven, dan is dat weliswaar een nuttige, maar bepaald geen 
originele ontdekking. 

Want een jaar geleden nam onze partij op haar congres een resolutie 
aan waarin letterlijk staat: 

"Het 'westelijke machtsoverwicht', waarvan de Amerikaanse 'poli
tiek van kracht' uitging, bestaat niet meer. Ondanks hun wanhopige 
pogingen om de koude oorlog te hervatten en opnieuw een machtsover
wicht te veroveren, zullen de kapitalistische staten, de een na de ander 
zich bij een vreedzame samenleving met het socialistische wereldstel· 
sel moeten neerleggen." 

~ortzichtige lieden hebben nog korte tijd geloofd, dat de aanval op 
Egypte en de contra-revolutie in Hongarije hierin verandering zouden 
brengen. 

Het was verg.eefs. Het is de Spoetnik, die de juiste verhoudingen 
weergeeft. 

Het gevaar vanuit West-Duitsland 

Maar juist in het licht van deze omstandigheden is het noodzakelijk, 
met extra nadruk te wijzen op het gevaar dat uit West-Duitsland dreigt. 

Wij hebben al sinds jaar en dag gewaarschuwd voor de ontwikkeling 
aan onze Oostgrens. Wat heeft men gedaan, hier in deze Kamer en 
achter de regeringstafel? Men is rustig doorgegaan met hulp aan de her
bewapening van West-Duitsland. 

Amerika had het bevolen, Nederland volgde het bevel op en het Ne
derlandse grootkapitaal verdient er schatten aan. 

Maar wat zien we nu? 
Onze waarschuwingen worden met een huiveringwekkende snelheid 

tot werkelijkheid. · 
Economisch overheerst West-Duitsland reeds in geheel West-Europa . 

. ~ Het heeft een hypermoderne industrie opgebouwd die nu nog op 
handelsgebied alle concurrenten van de markt verdrijft, om morgen 
ogenblikkelijk in een wapenindustrie van enorme omvang omgezet te 
kunnen worden, precies als in de dertiger jaren. Reeds thans zijn fa· 
brieken en laboratoria bezig met de produktie en voorbereiding van de 
modernste en verschrikkelijkste wapens. 

Het leger is, van Heusinger en Speidel af tot de Feldwebels toe, door
spekt met verwoede fascisten en militaristen, die het weer volledig 
voor het zeggen hebben. 

En hun chef, Adenauer, volgt van A tot Z het program van Hitier 
na, vanaf de communistenjacht tot het opeisen van de "volksduitse" 
gebieden toe. 

Hij doet het wat bedekter, omdat nu eenmaal iedereen de methoden 
van Herr Hitier heeft leren doorzien. Maar hij doet het niet minder 
grondig. 

Het enige, maar zeer belangrijke, lichtpunt in de Duitse toestand is, 
dat er een deel van Duitsland is waar een vredelievende socialistische 
republiek is gevestigd. 

Hoe groot dit lichtpunt is, dat is wel gebleken uit de besprekingen 
van hoogwaardigheidsbekleders uit NAVO-landen in Amerika, van 
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waaruit de stem is doorgedrongen dat Duitsland maar liever verdeeld 
moest blijven, om het gevaar van een derde agressie met oorlogsgevol
gen te voorkomen. Ook zij beschouwden dus de DDR als een vredes.. 
factor. 

Maar dat weten niet alleen de heren in Princeton, dat weten ook 
Adenauer en de zijnen. En vandaar dat hun voornaamste en eerste pro
grampunt is: Het teniet doen van de scheiding van Duitsland door 
liquidatie van de Duitse Democratische Republiek. Niemand twijfelt 
er aan, dat de Bonner Herren, op Hongaarse of andere manier, dit doel 
als voornaamste nastreven. 

En wat zal er dan gebeuren? 
Wat zal er gebeuren als een stel oud-nazi's een provocatie aan de 

grens met de DDR op touw zetten en er breekt een gewapend conflict 
~it in Duitsland? 

Het is op deze vraag, dat ik graag een precies antwoord van de 
regering zou willen hebben. 

Als het tot vechten komt in Duitsland - we weten uit ervaring hoe 
goed Hitler-generaals de kunst verstaan om "aangevallen" te worden -
zullen onze troepen dan mee marcheren? 

Zal Nederland aan de vernietiging worden blootgesteld terwille van 
de uitbreiding van het Adenauer-regime? 

Deze vraag houdt niet alleen ons, maar zeker de meerderheid van het 
Nederlandse volk bezig. 

Ons dunkt, dat het noodzakelijk is dat de regering het lidmaatschap 
van de NAVO en West-Europese Defensie Gemeenschap niet zo opvat, 
dat Nederland aan elk conflict van andere leden automatisch moet deel
nemen. De regering moet zich het recht voorbehouden elk beginnend 
conflict te beoordelen en in geen geval Nederland in oorlog te brengen 
terwille van de Westduitse veroveringszucht, die door het Nederlandse 
volk wordt verafschuw. 

De toestand in het Midden-Oosten 

Diezelfde vraag is ook actueel geworden door de laatste gebeurte
nissen in het Midden-Oosten. 

De achtergrond van de Eisenhouwer-leer is de roofzucht van de Ame
rikaanse olie-maatschappijen, die de Arabische volkeren · onder hun 
koloniaal juk willen brengen. 

Een van de staten, die als werktuig voor' deze politiek optreden is 
Turkije, dat voor Amerika de kastanjes uit het vuur zou moeten halen. 

Ik zou de Kamer willen verzoeken zich niet door de geruststellende 
verklaringen van die zijde, welke in Amerikaans-gezinde bladen ver
schijnen, in slaap te laten sussen. In het midden-Oosten dreigt acuut 
oorlogsgevaar! En niemand kan van te voren zeggen wat er uit een 
nieuw soort Suez-conflict kan voortvloeien. 

Syrie en andere Arabische staten zijn ernstig bedreigd. Doch aan hun 
zijde staan enorme en zeer sterke krachten, waaronder de Sowjet-Unie, 
die het recht van alle staten, dus ook deze, op nationale zelfstandigheid 
verdedigen. 

Turkije is in de Navo opgenomen en dat betekent dat Nederland als 
Navo-lid in een oorlog kan betrokken worden terwille van het feodale 
Turkije en de Amerikaanse olie-magnaten. 
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Wat is het standpunt van de regering in deze? Mij dunkt dat het in 
het belang van de wereldvrede, van ons eigen land en ook van zulk 
een land als Israël in het bijzonder, noodzakelijk is reeds thans zonder 
omwegen te verklaren dat Nederland in geen geval in dit conflict in 
het Midden-Oosten betrokken wil worden. 

Het is integendeel de hoogste tijd om van alle soorten van militaire 
avonturen en van de gehele bewapeningswedloop af te zien. 

De vraag wat de bewapening waarvoor de Nederlandse belasting
betaler in de afgelopen jaren tien tot vijftien miljard gulden heeft moe
ten opbrengen, thans nog waard is, is bijna pijnlijk geworden. 

Om het maar eens concreet te zeggen: Zou de defensie er vandaag 
zoveel slechter hebben voorgestaan, als de regering nu eens gedaan 
had, wat dr. Drees vorig jaar bij de kabinetsformatie heeft bepleit en 
de militaire uitgaven tot een miljard verlaagd waren? Of als zij net 
zo had gedaan als de Belgen en de diensttijd drastisch had verkort? 

Er zou dan geen voorwendsel voor de bestedingsbeperking zijn ge
weest. Misschien zal men daarop van achter de regeringstafel zeggen: 
Ja maar, hoe weten we dat de Russen zich niet aan ons zouden ver
grijpen? 

Het antwoord is nogal simpel: Waarom gaat U niet met ze praten? 
Wat voor voordeel heeft Nederland erbij gehad, dat de geest van 

MacCarthy in deze Kamer en bij deze regering heviger heeft gewoed, 
dan bij enige andere Westeuropese regering? Bevan en Stassen zijn nog 
met de Sowjet-regering gaan praten, doch waar was dr. Drees? 

Wat heeft hij gedaan om ons land uit de steeds dieper wordende 
bewapenings- en koude oorlogsimpasse te halen? 

Maar het is nog steeds niet te laat. Integendeel, de tijd is er volop 
rijp voor. 

In de huidige politieke verhoudingen zijn ontwapeningsovereenkom· 
sten nodig, maar nog belangrijker is het vertrouwen. 

Bij dat vertrouwen komt het aan op het gesprek. 
Laat de regering een delegatie uit haar midden naar Moskou zenden, 

of een Sowjet-delegatie hier uitnodigen, en begin dat gesprek. 
Heel Nederland zit er op te wachten en heel Nederland zou verlicht 

adem halen, als zulks gebeurde. 
En wat deze Kamer betreft: Er ligt nog steeds een uitnodiging aan 

haar adres van de Opperste Sowjet. Wordt het geen tijd om deze zaak 
weer eens op te nemen en met het nuchtere verstand inplaats van met 
bekrompen vooringenomenheid te handelen? 

En voor de rest: Doe als de Frarisen en de Engelsen. De minister van 
Buitenlandse Zaken heeft de deur voor culturele uitwisseling reeds 
weer voorzichtig geopend. 

Wij zeggen: Zet die deur wijd open. 
Laat Sowjet-mensen hierheen komen en laat Nederlanders naar 

ginds gaan, en dan -zonder dat er represailles tegen hen worden geno
men of zonder dat ze daarmee de BVD tot huisvriend krijgen. 

Ook dat zal de co-existentie bevorderen en co-existentie is thans de 
enige wijze van existentie. De rest is waanzin en dure waanzin boven
dien. 
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Groot feest - groot vuurwerk 

HOE groter feest, hoo groter vuurwerk. 
Er is in de wereld in geen jaren een groter feest geweest dan dat 

van deze maand, de veertigste verjaardag van de Oktober-revolutie. 
En er is bij geen feest ter wereld nog ooit zoiets prachtigs de lucht 

ingeschoten als die verrassende, plotseling alles beheersende en over
heersende Spoetnik. 

Het afschieten van het eerste ruimtevaartuig in de mensengeschiede
nis, voorbode van de verovering van het heelal, is wel een bijzonder 
waardig vuurwerk ter ere van het feit, dat veertig jaar geleden de ka
nonnen van de Aurora de komst van het socialisme aankondigden. 

Op dit ogenblik duurt de chaos van westelijke reacties nog onvermin
derd voort. De schout-bij-nacht die vond, dat bijna iedereen wel een 
stuk ijzer de lucht in kon schieten, zit nog steeds op zijn post om de 
zegeningen der westelijke beschaving te verdedigen tegen de barbarij 
uit het oosten, Dulles spreekt zijn woordvoerder tegen, Eisenhower 
Dulles, de kranten Eisenhower, - en de heer Voskuil verwacht nog 
steeds dat binnenkort een Amerikaanse maan gaat draaien, veel groter 
en veel mooier en veel nuttiger en veel wetenschappelijker dan die van 
de Russen. 

* 
LAAT ons daarom een paar jaar teruggaan in onze zo snel voortrazen

de geschiedenis en de wereld, in het bij zonder de Amerikaanse we
reld, van kort na de oorlog eens wat nader bekijken. 

In die dagen was de eerste atoombom geworpen op Hirosjima en Ame
rika waande zich de heerser over aarde en zee. Toen dan ook het vraag
stuk van dê verdere ontwikkeling der atoomenergie aan de orde kwam 
en de vraag van samenwerking met de Sowjet-Unie rees, wezen de 
Yanks deze laatste mogelijkheid resoluut van de hand. Amerika zou het 
alleen doen ... 

In die dagen zond een door de jaren wijs geworden man, de minister 
van oorlog Stimpson, aan de president een memorandum waarin hij be
pleitte: Laat ons onze kennis delen met de Russen, want anders is het 
leed niet te overzien. 

Hij schreef: 
" ... met de ontdekking van de bom zijn (de goede betrekkingen met 

Rusland) onmiddellijk een dwingende noQdzaak geworden. Deze be
trekkingen zouden wellicht onherstelbaar verknoeid kunnen worden 
door de manier, waarop wij Rusland benaderen. Want als we ze nu niet 
ernstig benaderen en maar doorgaan verder met ze te onderhandelen, 
terwijl we dit wapen nogal demonstratief op de heup dragen, zullen 
hun verdenkingen en hun wantrouwen ten aanzien van onze plánnen 
en overwegingen slechts toenemen. Het zal ze aansporen tot een poging 
om met inzet van al hun krachten het probleem op te lossen. 



Als de oplossing op die manier wordt bereikt, dan is het veel minder 
waarsthij rtlijk dat we. ooit het soort verdrag zullen tot stand brengen, 
dat we later nog wel eens wanhopig dringend nodig zouden kunnen . ' 
hebben. 

Het risico hiervan is, naar ik meen, groter dan het andere, als het ons 
doel is om de best mogelijke internationale overeenkomst te sluiten die 
we kunnen: één, die kans heeft dat hij geldig zal blijven en de bescha
ving zal redden- niet voor vijf of voor twintig jaar, maar voor altijd. 
De voornaamste les - zo voegde Stimpson er aan toe - die ik gedu
rende een lang leven geleerd heb, is dat de enige manier waarop je 
iemand betrouwbaar kunt maken is, door hem te vertrouwen; en de 
zekerste manier om hem onbetrouwbaar te maken is door hem te wan
trouwen en dat wantrouwen te tonen". 

Hier sprak een oude kapitalist, wiens jaren hem wijsheid hadden ge
schonken. Te veel wijsheid, naar al ras bleek, voor de avonturier die in 
die tijd op de presidentszetel der Verenigde Staten was geplaatst, Harry 
Truman. Voor Stimpson was al gauw geen plaats meer in de regering 
van de Verenigde Staten van Amerika. 

* 
-wANT Amerika had een ander geloof. 

Het was het geloof in de eigen onaantastbare superioriteit en in 
de achterlijkheid der Russen. 

In' september 1948 verklaarde de toenmalige Amerikaanse ambassa
deur in Moskou, generaal Bedeli Smith, in een vertrouwelijk gesprek: 

"De Russen kunnen met geen mogelijkheid het industriële vermogen 
hebben om thans de atoombom te maken, en het zal vijf of zelfs tien 
jaar duren, voordat ze ze in belangrijke hoeveelheden zouden kunnen 
vervaardigen. Ze hebben misschien wel de kennis op papier, maar niet 
de industrie om die kennis om te zetten in concrete wapens". 

Dat was negen jaar geleden ... 
En John Foster Dulles zelf zegt in zijn boek "Oorlog of Vrede": 
"Ik verkeerde in een positie waardoor ik wist, dat in de lente van 

1949 onze belangrijkste officiële deskundigen ervan overtuigd waren, 
dat het waarschijnlijk vijf jaar of langer zou duren, voordat de Russen 
.atoombommen zouden kunnen maken ... " 
· In 1949 ontplofte de eerste Sowjet-atoombom. 

Zo groot was de Amerikaanse arrogantie. 
Een arrogantie, die afgestemd was op het doel, dat de toenmalige 

minister van oorlog Forrestal in zijn nagelaten dagboek duidelijk als 
·volgt omschrijft: 

"Zo lang we de rest van de wereld door onze productie overtreffen, 
kunnen we de zee controleren en landinwaarts aanvallen met de atoom
bom, we kunnen zekere risico's nemen die anders niet te nemen zou
den zijn. 

De jaren vóórdat welke macht dan ook in staat zal zijn ons daad
werkelijk aan te vallen met wapens van massa-vernietiging, zijn de 
jaren van onze kans ... " 
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Het was in de dagen dat Amerika's minister van oorlog deze woorden 
neerschreef, dat Amerika het initiatief nam tot de vorming van het 
Atlantisch Pact. Het was dat pact dat de "aanvallen landinwaarts met 
de atoombom" en de "kans" zou moeten verwezenlijken. 

* 
FORRESTAL is destijds uit het raam gesprongen in ~n vlaag van 

krankzinnigheid, maar zijn program, zo openhartig neergeschre
ven, is altijd het program van Amerika gebleven. De politiek van "tot 
op de rand van de oorlog gaan", die Foster Dulles zelf heeft omschre
ven, is er het vervolg op. Evenals Korea 1951, Berlijn 1953 en Hon
garije 1956. 

Deze politiek is altijd in de eerste plaats gebaseerd geweest op de 
overweging, dat de Sowjet-Unie de mindere was .. 

Zoals Gerben Wagenaar het bij de algemene beschouwingen in de 
Tweede Kamer zei: 

De buitenlandse politiek (van Nederland) is al tien jaar lang afge
stemd op het volgen van de Amerikaanse politiek van kracht. 

Die politiek van kracht berustte eerst op het atoombommonopolie, 
dat al heel gauw geen monopolie meer bleek te zijn. Toen berustte ze op 
de fictie van een superioriteit op het gebied van de H-bom, wat altijd 
al een fictie is geweest. 

Vervolgens was de enige basis van de 'politiek van kracht' nog het 
feit, dat de Sowjet-Unie direct onder het bereik van de Amerikaanse 
bommenwerpers op de vliegvelden der satellietlanden lag, terwijl Ame
rika buiten schot meende te kunnen blijven in een eventueel conflict. 
Dat was de laatste strohalm van de 'politiek van kracht', waaraan de 
kampioenen van die politiek zich, met zeldzame minachting voor het 
leven van de volkeren van Europa- ook en vooral van West-Europa 
- vastklampten." 

En door de communistische woordvoerder in het parlement werd 
hieruit de conclusie getrokken, die beslissend is voor de verdere gang 
van zaken in de wereld: 

"Maar ook die laatste strohalm is er nu niet meer. 
De intercontinentale Sowjet-raket heeft die afgesneden." 

* 
ZO liggen de zaken zeer precies, vooral door de drievoudige sensatie 

der laatste maanden. 
De eerste van deze drie sensaties was het lanceren van de inter

continentale raket. 
Dat bericht betekende, dat de Sowjet-Unie, terwijl de Amerikanen 

nog knoeiden met hun Atlassen, Thors, Jupitersof hoe ze meer mogen 
heten, in staat was naar ieder deel van de wereld haar projectielen af 
te schieten. 

Het bericht veroorzaakte sensatie en paniek, en de Amerikanen 
haastten zich het tot een hoge _graad van twijfelachtigheid terug te 
brengen. 
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Nauwelijks waren ze hierin bij een deel van hun publiek geslaagd, 
of de kunstmaan vaagde alle twijfel weg. · 

De Spoetnik was de voor ieder waar te nemen proef op de som, dat 
de Sowjet-rakettentechniek inderdaad de beweerde hoogte had bereikt. 
De eerste, ongecensureerde woordvoerders van de overzijde der Oceaan 
lieten daarover geen enkele twijfel bestaan. 

Daarna volgde de derde sensatie. 
In een kort Tass-bericht werd medegedeeld, dat een waterstofbom 

tot ontploffing was gebracht op zeer grote hoogte en dat de proef 
volledig geslaagd was. 

Dat betekende dat de Sowjet-raketten ook de modernste vernieti
gingsmiddelen kunnen vervoeren. 

Alle drie berichten bij elkaar houden dus in, dat de strijdkrachten 
van de Sowjet-Unie, mocht het land worden aangevallen, overal ter 
wereld met volle kracht kunnen terugslaan en dat niemand die een 
oorlog tegen de Sowjet-Unie zou beginnen, zijn gerechte straf zou ont-
lopen. · 

"De jaren voordat welke macht dan ook in staat zal zijn ons daad
werkelijk aan te vallen met wapens van massa-vernietiging zijn de 
jaren van onze kans", had Forrestal geschreven, als een on-officiëel 
commentaar bij de vorming van de NAVO. 

Wel, die jaren van hun kans zijn voorbij. 
De politiek van kracht heeft gefaald. 
Dat mogen diegenen bedenken die haar met behulp van nazi's en 

"atoom"-vliegvelden, met provocaties in Syrië en wapenleveranties 
aan Tsjang Kai-sjek denken voort te zetten. 

* 
NAARMATE de tijd zal verstrijken en nieuwe generaties zullen op

groeien, zullen allerlei dingen die nu gebeuren door de mensheid 
onder een ander licht worden gezien. 

Geen onzer kan zich precies voorstellen hoe latere geslachten en de 
wetenschap het heelal in steeds groter mate zullen beheersen en de 
wetten en krachten der natuur steeds verder aan zich ondergeschikt 
zullen maken. 

Voor hen zullen de dagen van nu het moment zijn, waarop de eerste 
stap op deze nieuwe wegen is gezet. De Spoetnik van nu zal mogelijk 
voor hen een groter plaats innemen in de geschiedenis dan het eerste 
boekdrukwerk van Laurens Janszoon Koster of het buskruit van Bar
tholomeus Schwartz .. 

Zelfs Meyer Sluizer stelde, op de eerste dag dat de kunstmaan rond
cirkelde, alle grote vindingen uit het verleden in de schaduw bij deze. 
Misschien zal het voor de latere aardbewoners inderdaad zo zijn. 

Zeker is dat wij in de jaren die voor ons liggen ruime gelegenheid 
zullen krijgen over al deze zaken te dromen en te speculeren. Maar even 
zeker is, dat voor ons alles wat de kunstmaan voor de toekomst moge 
geven, overvleugeld wordt door wat hij n u betekent als factor in de 
internationale verhoudingen, als vredesfactor. 

Maar voor de vooruitstrevende mensen is de kunstmaan nog meer 
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dan een vredesfactor alleen. Ze is een prachtig bewijs, niet alleen van 
de bekwaamheid der Sowjet-geleerden, maar van de superioriteit deJ; 
socialistische wetenschap. 

Twaalf jaar geleden brachten de Amerikanen de eerste atoomontplof
fing tot stand. De eerste atoombom in de Sowjet-Unie werd vervaar
digd in 1949. Dat was sneller dan wie ook gedacht had, maar het duidde 
toch altijd nog op een achterstand van vier jaar, leek het. 

Slechts enkele jaren later echter waren de Sowjet-geleerden en tech
nici reeds de eersten die de atoomkracht voor vreedzame energiedoel
einden wisten aan te wenden. 

Men kon dit feit nog wegmoffelen in het westen, en het als een soort 
toeval voorstellen. 

Maar het raketten- en aardsatellietenprogram dat zich nu begint te 
ontplooien, kan door niemand meer toeval worden genoemd. De een 
of andere lugubere Amerikaanse schurk moge dan nog vertellen dat dit 
de werkelijke geheimen zijn geweest die de Rosenbergs hebben ge
stolen, een wijzer geworden wereld kan hierover slechts de schouders 
ophalen en in woede ontsteken over zoveel cynisme. 

De Sowjet-wetenschap heeft haar meerderheid bewezen, en ze heeft 
bewezen dat ze beter is, doordat ze socialistisch is. 

Niemand twijfelt aan de kennis van .grote Amerikaanse geleerden; 
niemand twijfelt aan het genie van Einstein. 

Maar op genieën alleen kan een wetenschappelijke ontwikkeling niet 
steunen. Die moet berusten op een systeem, dat de beste koppen uit het 
volk de gelegenheid geeft naar voren te komen en hun dan alle midde
len ter hand stelt, om in collegiale samenwerking kennis en techniek 
verder te brengen. 

De rakettenwetenschap is op dit punt 'een duidelijk voorbeeld. 
In Amerika zijn minstens drie legerinstanties bezig met de ontwikke

ling daarvan en ieder heeft daarvoor aparte trusts aan het werk, die elk 
voor zich proberen het eerst hun product op de markt te brengen. 

Elk heeft ook zijn eigen geleerden aan het werk, die in de nog altijd 
heersende sfeer van McCarthy-isme en heksenjacht, als robots worden 
opgejaagd om in hun afgeslotenheid vlug, vlug klaar te komen met hun 
projecten, waar miljarden-orders voor de fabriek vanaf hangen. 

In Amerika zijn wetenschap en wetenschapsmensen koopwaar, en de 
aanschaffer daarvan heeft maar één doel: Zijn aankopen zo snel en 
grondig mogelijk leeg te persen, opdat de marine of het leger of de 
luchtmacht ertoe zullen overgaan de belastingcenten van de Ameri
kaanse burger bij h e m te besteden. 

In de Sowjet-Unie is deze gang van zaken onbekend. Daar kan 
maar één vraag gelden: Hoe wenden we onze gezamenlijke kennis het 
beste aan voor de grootst mogelijke vorderingen. 

Daar is de wetenschap geen koopwaar. Ze is het hoogste goed. Daar 
is de geleerde geen handelsobject. Hij is een geëerd man in een team 
van hoog in aanzien staande, vrije mensen. Daar zijn geen trusts, die 
azen op zo snel mogelijke spectaculaire resultaten. 

Daar is het het volk, dat van zijn geleerden en technici het beste 
vraagt, in ruil voor het feit, dat het he n in staat heeft gesteld zich 
naar hun volle aanleg en bekwaamheid te ontwikkelen. 

495 



De reuzenstappen die wetenschap en techniek in de veertig jaar van 
het socialistische bewind in Rusland hebben gezet, zijn geen toeval. Ze 
zijn een wetmatigheid, die voor de zoveelste maal het marxisme gelijk 
geeft. 

* 
Op haar veertigste verjaardag ligt daar de Sowjet-Unie als een prach

tige overwinning van menselijk denken en handelen. Niet alleen 
doordat daarginds een nieuw soort samenleving is gegroeid, die veertig 
jaar van harde stormen heeft doorstaan en er sterker in is geworden. 
Maar ook doordat in die menselijke samenleving nieuwe krachten tot 
gelding zijn gekomen, die de beschaving in ongekend tempo voorwaarts 
stuwen. 

Op haar veertigste verjaardag presenteert de Sowjet-Unie zich als 
onoverwinnelijk en niet meer weg te denken. De ontwikkeling van de 
overige landen is voortaan in de eerste plaats afhankelijk van hun ver
houding tot het socialistische deel der wereld. 

Er zijn er nog altijd die dat niet willen zien, en die denken dat het 
anders kan. Zelfs nu nog. 

Zij bewapenen Duitsland om het nog eens opnieuw als bloedhond 
tegen de vrije mens te kunnen gebruiken, zij verhaasten hun bewape
ningsplannen in de ijdele hoop de socialistische ontwikkeling te kun
nen tegenhouden, zij onderdrukken mensen en volken in de ijdele ver
wachting, dat zij daarmee de klok kunnen terugdraaien. Als veertig 
jaar hen nog niet wijzer hebben gemaakt, dan zouden de laatste veertig 
dagen het hebben moeten doen. Hun streven kan nog ongelukken en 
rampen veroorzaken - vergeefs is het altijd. 

En begrijpen zij de ontwikkeling niet, de volkeren begrijpen die des 
te beter. Die eisen met groter kracht dan ooit dat het jagen naar oorlog 
en oorlogswinst stopgezet wordt en dat het wordt vervangen door een 
politiek van ontspanning. Die begrijpen dat vrede het volgende 
agendapunt is, en niet oorlog. 

En die wil begint steeds meer te overheersen. 
Dat heeft veertig jaar Sowjet-Unie en veertig jaar vooruitgang op 

reuzenschaal tot stand gebracht. 
Het is het grootste, dat ooit door een revolutie is' volbracht. 
Maar er was dan ook tevoren nog nooit een Oktober-revolutie ge

weest. 
MARCUSBAKKER 
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DE PARTIJ VAN HET 
NIEUWE~ TYPE 

Het veertigjarig bestaan van de Sowjet-Unie en de grote historische 
successen gedurende die periode behaald, zijn een overtuigend be

wijs van de juistheid van de theorie van het marxisme-leninisme. 
Ook wat betreft de leninistische theorie van de partij. 
Wil men de kenmerken van de leninistische partij met volledig begrip 

benaderen, dan is het noodzakelijk dat te doen vanuit de theorie van 
het marxisme-leninisme als één geheel. 

De leninistische theorie over de partij is het sluitstuk van het lenin
isme in het algemeen. Het betekent tevens het scheppen van de voor
waarde om die theorie in de praktijk om te zetten. 

Met de ontwikkeling van het kapitalisme naar zijn laatste stadium -
het imperialisme - werden niet alleen de vraagstukken van de klassen
strijd, de taktiek en de strategie, onder nieuwe veranderde verhoudin
gen op de proef gesteld, maar stond ook het vraagstuk van de partij van 
de arbeidersklasse aan de orde. 

In de voorafgaande periode van min of meer vreedzame ontwikkeling 
van het kapitalisme had de partij niet die beslissende betekenis, die zij 
tijdens de imperialistische periode, tijdens de periode van oorlogen en 
revoluties, verkreeg. 

Lenin had het wetenschappelijk bewijs geleverd, dat het imperia
lisme alle tegenstellingen van het kapitalisme verscherpt, ze tot hun uit
terste grens brengt. Het is niet alleen de periode van de imperialistische 
oorlogen, maar ook de periode van de meest openlijke en massale klas
senbotsingen, een periode van revolutionaire acties van het proletariaat. 

Het imperialisme is het laatste stadium van het kapitalisme, maar 
tevens de vooravond van de proletarische revolutie. 

Daaruit vloeit logisch de noodzakelijkheid voort van een partij, die 
in staat moet zijn het proletariaat in de strijd om de macht te leiden 
en tegelijkertijd bekwaam genoeg om alle moeilijkheden aan de revo
lutionaire strijd verbonden op te lossen en krachtig genoeg om aan 
de eisen van die revolutionaire strijd te voldoen. 

Lenin noemde de partij van de bolsjewiki- de eerste leninistische par
tij - daarom een partij van het nieuwe type. Zo bracht hij scherp tot 
uitdrukking, dat de bolsjewistische partij niet met de oude W esteuro
pese sociaal-democratische partijen te vergelijken was. 

De partij van de bolsjewiki werd geboren in volle strijd tegen anti
marxistische opvattingen. De strijd om deze partij begon op het 2de 
congres te Londen in 1903 en eindigde op de conferentie van Praag in 
1912. 

Lenin ontwikkelde de theorie van de proletarische partij naar nieuwe 
wegen op basis van de nieuwe situatie, maar baseerde zich daarbij, 
evenals bij alle andere vraagstukken, op de theorie van Marx en Engels. 

Deze schreven reeds in het "Communistisch Manifest": 
"De communisten zijn practisch het meest besliste, steeds verder 
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stuwende deel der arbeiderspartijen van alle landen; zij hebben op de 
overige massa. van het proletariaat vóór, het theoretische inzicht in de 
voorwaarden, de gang en de algemene resultaten der proletarische 
beweging." 

Lenin ontwierp op basis hiervan de volgende stellingen voor de pro
letarische partij tijdens het imperialisme. 
le. De partij moet in de eerste plaats de voorhoede zijn van de arbei
dersklasse. 
2e. De partij moet niet alleen de voorhoede zijn, maar zij moet ook de 
georganiseerde strijdafdeling van de klasse zijn. 
3e. De partij moet de hoogste vorm van organisatie van de arbeiders
klasse zijn, die de leidende kern vormt van al haar organisaties. 
4e: De partij moet niet alleen de rol van voorhoede vervullen en leider 
van de arbeidersklasse zijn, zij moet ook zelf een werktuig en wapen 
in handen van de arbeidersklasse zijn voor het voeren van haar strijd 
ter verovering van de macht en de opbouw van het socialisme. 

Laten wij wat uitgebreider op deze punten in gaan. 
De partij is de voorhoede van de arbeidersklasse. Daarmee wordt ge., 

zegd, dat ze niet de gehele klasse kan omvatten, maar dat zij moet be
staan uit de beste en meest klassebewuste arbeiders. 

Deze beste vertegenwoordigers uit de arbeidersklasse, verenigd in 
de partij, nemen de leiding van hun klasse op hun schouders. 

Hierbij komt direct een ander punt aan de orde, dat er onverbrekelijk 
mee verbonden is. Dat is het feit, dat men om leiding te kunnen geven 
aan de arbeidersklasse over meer inzicht en kennis moet beschikken dan 
de klasse uit haar dagelijkse practijk vergaart. Daarom moet de partij 
een revolutionaire theorie hebben, die gegrondvest is op een weten
schappelijke bestudering van de ontwikkelingswetten van de maat
schappij. Deze revolutionaire theorie is het marxisme-leninisme. Zon
der de kennis van de revolutionaire theorie is elke revolutionaire prac
tijk onmogelijk. Zonder een met deze theorie uitgeruste partij, die als 
haar voorhoede optreedt kan het proletariaat zijn klassevijand, de bour
geoisie, niet overwinnen. De imperialistische bourgeoisie is een ervaren, 
goed georganiseerde en tevens niets ontziende tegenstander. 

Voorhoede zijn mag echter niet betekenen, dat de partij als een 
op zich zelf staande organisatie wordt beschouwd, als een kracht op 
zich zelf dus. Naast haar positie als voorhoede van het proletariaat moet 
de partij een deel van de klasse blijven. 

De brede massa's van het proletariaat zijn niet voor de politieke strijd 
georganiseerd. Het is de partij, die de geest van discipline en planmatig
heid, van politiek bewustzijn en actie in de massa brengt. Daarom moet 
zij tegelijkertijd de georganiseerde strijdafdeling van haar klasse zijn. 

Door haar georganiseerd optreden geeft zij de beweging van de ar
beidersklasse een geordend, eensgezind karakter en doelbewustheid. 

De kracht van haar organisatie is dus van betekenis voor de gehele 
klasse. Reeds op het al genoemde Congres van Londen (1903) voerde 
Lenin de strijd voor de opvatting dat de partij de som van de organisa
ties (afdelingen) is. De partij is echter niet de optelsom, maar een sy
steem van afdelingen. Zij is onderverdeeld in lagere en hogere leidin
gen, waarbij de lagere leidingen aan de hogere ondergeschikt zijn. Hier-
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door wordt de strijd en activiteit van het proletariaat en zijn partij ge. 
centraliseerden in één richting geleid. Bovendien wordt de krachtigste 
uitvoering van genomen besluiten gewaarborgd. Tegen dit punt in de 
organisatie-opvattingen van de leninistische partijen richt zich menig
maal het vuur van de vijandelijke propaganda, alsof het niet iets van
zelfsprekends en democratisch is, dat meerderheidsbesluiten worden ge
ëerbiedigd. Zonder dit principe kan er in het geheel geen sprake zijn 
van organisatie. 

De partij, hoogste vorm vali klasse-organisatie 

Buiten en naast de partij zijn er nog vele andere organisaties van de 
arbeidersklasse en de andere werkende delen der bevolking. Wij willen 
als voorbeelden wijzen op de vakverenigingen, vrouwenorganisaties, 
jeugdbewegingen, culturele organisaties, boerenorganisaties en derge
lijke. Deze organisaties vertegenwoordigen partiële belangen van de 
arbeidersklasse en van de andere werkers. Zij behartigen deze belangen 
tegen de kapitalisten in, maar doen dit binnen het raam van de bestaan
de maatschappelijke verhoudingen. Hoe belangrijk en nuttig ook, toch 
is de activiteit van deze organisaties beperkt. 

Lenin omschreef de verhouding van de partij tot die soorten van orga
nisaties in de uitspraak, dat de partij de hoogste vorm van klasse-orga
nisatie betekent. Want het is de partij die de algemene en gemeen
schappelijke belangen van de bevolkingsgroepen vertegenwoordigt, die 
zich in de diverse belangenorganisaties hebben georganiseerd. De partij 
strijdt daarbij niet alleen voor de actuele, maar ook voor de toekomstige 
belangen van alle werkers, in de vorm van de strijd voor het socialisme. 

Dat betekent niet, dat de communisten niet de zelfstandigheid van de 
massa-organisaties zouden erkennen en eerbiedigen. Integendeel, daar 
gaan zij van uit, maar in de strijd voor de belangen van de door de 
organisatie vertegenwoordigde bevolkingsgroep zullen zij door de alge
mene achtergrond laten zien en het noodzakelijk verband aantonen 
tussen de politiek van het groot-kapitaal en de noden der werkers. 

Deze ontwikkeling van het klassebewustzijn in de strijd voor de dage
lijkse belangen zal er toe leiden, dat de tot deze organisaties behorende 
en er mee sympathiserende mensen zich meer en meer op de politiek 
van de partij gaan oriënteren en haar leiding gaan aanvaarden. Deze 
strijd en activiteit van de communisten voor de dagelijkse, en soms 
zelfs heel beperkte, belangen van de massa wordt juist door ze te ver
binden aan de algemene strijd tegelijkertijd een strijd voor de eenheid 
van de arbeidersklasse. 

Dat vormt voor de reactie een bijzonder groot gevaar. Daarom poogt 
ze onder de leuze van de "onafhankelijkheid" van de massa-organisa
ties verwarring en verdeeldheid te zaaien. Als het haar niet gelukt een 
wig te drijven in de verbondenheid of samenwerking van massa-orga
nisaties en partij, probeert ze zelfs de massa-organisatie te scheuren. 
Dit bleek ook na de tweede wereldoorlog op internationale schaal bij 
de vakbeweging. 

Naast het feit, dat een werkelijke communistische partij handelt als 
voorhoede en als georganiseerde strijdafdeling van het proletariaat, 
zich verheft tot het peil van hoogste vorm van klasse-organisatie, moet 
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ze tevens zelf een werktuig en wapen in handen van de arbeiders
klasse zijn. Stalin schreef daarover: 

"De partij is niet alleen de hoogste vorm van klasse-organisatie van 
het proletariaat - zij is tevens een werktuig in de handen van het pro
letariaat ter verovering van de dictatuur, zolang deze nog niet is ver
overd en ter versterking en uitbreiding van de dictatuur, nadat deze is 
veroverd." 

Hier wordt uitgegaan van de marxistische theorie, dat de arbeiders
klasse de maatschappelijke kracht is welke de maatschappij zal om
vormen en dat de arbeidersklasse de leidende klasse van de revolutio
naire strijd is en de draagster van de nieuwe maatschappelijke orde, het 
socialisme. Dat de partij die haar leidt en aanvoert tegelijkertijd het 
middel en werktuig is, dat de arbeidersklasse nodig heeft om haar 
historische roeping te kunnen verwezenlijken. Dat de arbeidersklasse 
zich van de partij bedient om zich waarlijk en definitief vrij te maken 
Tan de kapitalistische uitbuiting. Dat bepaalt ook het karakter van haar 
optreden als partij en haar interne organisatieprincipes. 

Het democratisch centralisme 

Een der kernpunten van de organisatieprincipes is het democratisch 
centralisme. Het is het principe, dat een ieder zijn mening en bijdrage 
moet kunnen geven aan het vaststellen van de politiek van de partij, 
aan de besluiten en het bepalen van de standpunten t.a.v. de diverse 
problemen. Het hetekent democratie in zijn meest uitgebreide en 
breedste vorm. 

Maar tevens wordt de grens aangegeven van het democratische recht 
om de partij te behoeden voor het verval in het moeras van de eeuwige 
discussie, van de anarchie en besluiteloosheid. Het democratisch cen
tralisme betekent tevens, dat de discussie als zij tot een eind is ge
bracht, als alle argumenten zijn uitgeput en als een besluit is genomen, 
wordt gesloten en dat een ieder, of hij voor of tegen het genomen be
sluit was, eensgezind aan de uitvoering ervan meewerkt. Het democra
tisch centralisme eist, dat de besluiten van de meerderheid bindend zijn 
voor de minderheid, dat de lagere instanties zich richten naar de hogere 
instanties, dat alle instanties zich richten en oriënteren op de besluiten 
van het partijbestuur. 

Slechts op die manier kan de partij een handelende organisatie zijn, 
die alle krachten inspant ter behartiging van de belangen der arbeiders
klasse. Houdt ze zich niet aan dit principe dan zal ze ontaarden in een 
discussieclub. 

Slechts door het hooghouden van het principe van het democratisch 
centralisme kan de partij zich beveiligen tegen infiltratie van vijande
lijke invloeden en belangen. Als zij het democratisch centralisme zou 
loslaten, zou de mogelijkheid ontstaan tot ontwikkeling van groepen en 
fracties in de partij die zich zouden richten tegen de belangen van de 
arbeidersklasse en die zelfs de belangen van arbeidersvijandige groepen 
of klassen, zouden kunnen bevorderen. 

Het democratisch centralisme biedt de enige garantie voor het be
houd van het klassekarakter der partij en daarmee de enige waarborg 
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voor het handhaven en in practijk brengen van de rol en de taak van 
de partij, zoals die door het marxisme-leninisme wordt aangegeven on
der de verhoudingen van het imperialisme. 

Het leven zelf heeft de juistheid van de leninistische theorie over de 
partij bevestigd. 40 jaar Sowjet-Unie zijn 40 jaar triomf van deze 
theorie. 

Sociaal-democratie en partij 

Zo goed er verband bestaat tussen Lenins analyse van het kapitalis
me, zijn conclusie dat het imperialisme het laatste stadium van het kapi
talisme is en zijn stellingen over de partij, zo goed zien wij dat in omge
keerde zin bij de rechtse sociaal-democratie. Bij hen niet de erkenning 
en conclusie, dat het imperialisme alle tegenstellingen tot op de spits 
drijft, maar integendeel de conclusie van het vreedzaam ingroeien van 
het socialisme in het kapitalisme, juist door de vorming der monopolies. 

Op basis daarvan komen zij tot de ontkenning en afwijzing van het 
veroveren en uitoefenen van de staatsmacht door het proletariaat, van 
het verwezenlijken van de dictatuur van het proletariaat. Dit leidt tot 
aanpassing aan het kapitalisme in plaats van tot strijd tegen het kapi
talisme. Dit heeft weer zijn consequenties voor de partij die niet wordt 
gemaakt tot een wapen in handen van de arbeidersklasse als middel tot 
verovering van de macht en de opbouw van het socialisme, maar die 
in zijn organisatievormen eveneens wordt aangepast aan de gangbare 
burgerlijke opvattingen. Het toestaan van fracties onder het mom van 
het recht op een eigen mening, het uiteenvallen in twee of meerdere de
len bij het optreden naar buiten omdat de besluiten niet bindend zijn, 
dat alles zet de deur wagenwijd open voor burgerlijke elementen en 
directe vertegenwoordigers van de grote ondernemers. Heden ten dage 
kan iedere klassebewuste arbeider zelf constateren dat het proletariaat 
met zo'n partij niet de overwinning op de klassetegenstander kan be
halen. 

De CPN mag echter de sociaal-democratische beweging niet negeren. 
Het vraagstuk van de eenheid van de arbeidersklasse is één der belang
rijkste vraagstukken. De verwezenlijking van de eenheid hangt af van 
de strijd tegen de arbeidersvijandige opvattingen der rechtse leiders, 
van de strijd voor de directe dagelijkse belangen van de werkers. De 
eenheid is alleen in de actie tot werkelijkheid te maken. In de strijd 
ervaren de arbeiders wie hun vrienden en wie hun vijanden zijn, in de 
strijd leren zij de juistheid of onjuistheid van inzichten en opvattingen 
kennen. Door en in de strijd kunnen de communisten de arbeiders ont
rukken aan de invloed der rechtse leiders. Daarvoor is naast een prin
cipiële standvastigheid, een grote souplesse en een rijk vermogen tot 
manoeuvreren in het belang van de arbeidersklasse nodig. 

In de strijd om de arbeidersklasse naar het socialisme te leiden, haar 
dagelijkse belangen te behartigen en haar eenheid tot stand te brengen, 
putten de communisten grote inspiratie uit de successen van de Sowjet
Unie. Het veertigjarig bestaan van de Sowjet-Unie onderstreept nog 
eens extra de grote betekenis van de studie van het marxisme-leninis
me en van de ervaringen en overwinningen van haar partij, de Commu
nistische Partij van de Sowjet-Unie. H. VERHEY. 
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bladeren van het De dorre 
kolonialisme en de Oktober-storm 

DE tijden zijn wel veranderd. 
En met de tijden, ook het woordgebruik. 

Waar vroeger "afbetaling" de armetierigheid van een bestaan aan de 
publieke oppervlakte bracht, geeft nu de "betalingsspreiding" (het bur
germansfatsoen stráált er af!) de rustige illusie van economisch inge
richte weelderigheid. Waar de harde, duidelijk gedicteerde "aanpas
sing" prikkelde tot waakzaamheid en verzet, schijnt de "beperking van 
de besteding" ver af te staan van Colijnse methodes. 

Het zijn woorden van zoeter klank, geschapen om tere gevoeligheden 
te ontzien. 

Maxwell H. Gluck is geen overgevoelig mens: hij is groot-fabrikant 
en ambassadeur van de Verenigde Staten in Ceylon. 

Hij weet alles van suiker, thee en rubber. Maar tijdens een onderhoud 
met de Amerikaanse Senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen 
kwam hij er eerlijk voor uit, dat hij de naam van de minister-president 
van Ceylon niet kende. Hij kent slechts suiker-, thee-, en rubber-werk· 
tuigen. 

Als men deze botte vertegenwoordiger van de "big business" zou 
verwijten kolonialist te zijn, zou deze dit echter toch fel verontwaar
digd van de hand wijzen. 

Vervlogen zijn de tijden, waarin een reactionair Nederlander als De 
Kadt-Angelino openlijk en rustig kon schrijven over de te voeren "kolo
niale politiek" of een reformist als de SDAP-er Van Kol over "sociaal
democratische koloniale politiek". 

De term "kolonialisme" is nu als een woord, dat men in gezelschap 
schuwt te noemen. 

Niet omdat de voorstanders van dit schaamteloze, mens-onterende 
systeem van gedachten veranderd zijn, maar wèl omdat het bankroet 
van hun zaak, de misdadigheid er van ook, reeds bewezen is. 

In verband met het Amerikaanse optreden in het Midden-Oosten, dat 
er op gericht is de Engelse onderdrukl\:ersrol in dit gebied over te 
nemen, de Arabische volkeren volgens een al-oud procédé met ver
vaarlijke vloot-eenheden en wapenzendingen en lokkende dollars tegen 
elkaar op te zetten en opnieuw tot slavernij te brengen, spreekt men 
discreet over de "leerstellingen van Eisenhower" (doctrine), die -
onwijsgerig als ze zijn - door Jan Pieterszoon Coen en Van Heutsz 
geschreven hadden kunnen worden. 

Deze "stellingen", "ontwikkelingsplannen", "economische hulp" en 
"verdedigingsgordels" - het zijn nieuwe woorden en vormen voor 
koloniale uitbuiting, onderdrukking en verbeten weerstand tegen het 
vergevorderde vrijmakings-praces van de koloniale volkeren. 

Het zijn laatste dorre bladeren uit het herfsttij van het kolonia
lisme. 

Deze herfst werd aangekondigd en ingeluid door de Oktober-storm 
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van 1917, die door de arbeiders en boeren van Rusland ontketend werd 
en die in onze moderne tijd tot orkaan-kracht is aangegroeid. 

* 
DE jonge Nederlanders, die deelnamen aan het Wereld Jeugd Fes

tival in Moskou, zullen één ontmoeting zeker nooit meer ver
geten: hun treffen met de jeugd van Tadzjikistan, één van de verre 
Sowjet-republieken. Sprekende, zingende, dansende en uitbundig la
chende werden onze jongeren geconfronteerd met één van de grootste 
verworvenheden van de Oktober-revolutie, namelijk de bevrijding van 
het koloniale juk, dat de Groot-Russische reactie een reeks volkeren 
had opgelegd, door de socialistische revolutie. 

De jongeren van Tadzjikistan vertelden vol trots, hoe hun land door 
de krachten van de Oktober-revolutie uit de feodale kluisters werd 
bevrijd, hoe het zich economisch en politiek in stormachtig tempo heeft 
kunnen ontwikkelen. Tadzjikistan kreeg zijn eigen onderwijs-instellin
gen, de strijd tegen het analfabetisme werd gewonnen en de nationale 
cultuur bloeide in volle vrijheid op. 

Tegen de achtergrond van deze enorme verovering van het socialisme 
verbleekten de discussies over de kwaliteit van nylon-kousen, de mo
dellen van auto's en de bouwstijl in de Sowjet-Unie. 

De Oktober-revolutie leidde voor de eerste keer in de geschiedenis 
op een belangrijk gedeelte der aarde tot opheffing van de onverzoen
lijke en rampzalige tegenstelling tussen onderdrukkende natie en on
derdrukte naties. 

Zij maakte een einde aan het Russische kolonialisme. De arbeiders
klasse van Rusland verbond zich met de nationale krachten in de door 
de Groot-Russische heersers onderdrukte gebieden en schiep het eerste 
anti-imperialistische bolwerk in de vorm van een socialistische staat, 
waarbinnen verschillende nationaliteiten zich op voet van volledige 
gelijkheid verenigden. 

Daarmee bracht de Oktober-revolutie het eerste grote voorbeeld tot 
stand voor de bevrijding van de door het kolonialisme onderdrukte 
volkeren. 

Dit voorbeeld appelleerde aan het inzicht en de strijdlust van de 
massa's in de onmetelijke gebieden van Azië. Direct onder de invloed 
van de Russische revolutie ontplooide zich in 1919 de "4 Mei"-beweging 
van het Chinese volk tegen het buitenlandse imperialisme. Met het 
grote voorbeeld van hun Russische broeders voor ogen begonnen de 
Indonesische arbeiders de opstand van 1926 tegen het Nederlandse ge
zag, voortijdig als zij was en daardoor het falen in zich dragende. De 
Oktober-revolutie bracht de vrijheidsbeweging van de koloniale vol
keren op een hoger vlak en leidde tot de oprichting van Com.Jnunisti
sche partijen in deze landen. 

Het was, zoals Mao Tse-toeng het zeide: 
"De salvo's van de Oktober-revolutie brachten ons het Marxis

me-Leninisme. De Oktober-revolutie hielp het vooruitstrevende 
deel van de bevolking van China en van de hele wereld om de 
proletarische wereldbeschouwing aan te nemen als een instru
ment voor het zien in de toekomst van een natie of om hun eigen 
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problemen opnieuw te bekijken. Volg de weg van de Russen -
dit was de conclusie". 

Het bewijs, dat het imperialisme vernietigd kan worden en dat de 
onderdrukte volkeren zich snel kunnen ontwikkelen, was ·door de 
Oktober-revolutie geleverd. 

Dit opende een nieuw perspectief voor de vrijheidsbeweging in de 
onderdrukte landen. 

Aan de andere kant bracht het een vernietigende slag toe aan de 
opvattingen van de sociaal-democratie, die de overheersing van de 
"onbeschaafde" door de "beschaafde" volkeren voor een zeer lang
durige periode als onvermijdelijk kenschetste. 

Op het Internationale Socialisten Congres in Stuttgart in 1907 ver
klaarde de beruchte revisionist Bernstein zelf: 

"Een zeker voogdijschap van de cultuur-volkeren over de niet
cultuur-volkeren is een noodzaak, die ook de socialisten erkennen 
moeten. Volkeren echter, die zich niet ontwikkelen, mogen met 
recht door volkeren, die een culturele ontwikkeling hebben door
gemaakt, onderworpen worden". 

Ziehier de imperialistische wijsheid van de zeer gecultiveerde heer 
Bernstein, die ook de grondslag werd voor het optreden van de rechtse 
sociaal-democratische leiders in ons eigen land - met welke verschillen 
in nuancering dan ook. 

De rechtse sociaal-democratie steunde in feite - ondanks de frases, 
die zij in de loop der tijd heeft rondgeslingerd - de verdeling van de 
wereld in geciviliseerde en ongeciviliseerde naties, zoals dit in de 
kraam van de koloniale bourgeoisie in de Europese landen te pas kwam. 

Op het Congres van de Tweede Internationale te Brussel (1928) 
werd, vooral op initiatief van Bauer en Vliegen, een resolutie uitge
broed, die zich voornamelijk uitsprak voor bescherming van de ge
koloniseerden tegen een grenzenloze uitbuiting door de kapitalisten. 
Als zou men de kapitalistische uitbuiting kunnen reglementeren en de 
rotan-slagen kunnen rantsoeneren. 

In 1928 dus: beperkte en getemperde uitbuiting en onderdrukking. 
In 1946: beperkte en getemperde koloniale oorlog tegen de jonge 

Republiek Indonesia. 
Dat was de weg, die de sociaal-democratie ging. 
De leiders der socialistische partijen hebben tientallen jaren lang 

geprofeteerd, dat de vrijmaking van de koloniale volkeren slechts langs 
zeer geleidelijke weg zou kunnen geschieden (de Tweede Internationale 
catalogiseerde in 1928 zelfs de koloniale landen naar de volgorde, waar
in zij in de verre toekomst wellicht voor een zeker soort zelfbestuur in 
aanmerking zouden kunnen komen); zij hebben geageerd tegen enkele 
van de verschrikkelijkste uitwassen van het kolonialisme, die de ver
ontwaardiging van de arbeidersklasse in het z.g. moederland opriepen, 
maar zij hebben het recht op zelfbeschikking van deze naties gebonden 
aan honderden voorwaarden, die eerst vervuld zouden moeten worden; 
zij hebben om hun posities in regeringen veilig te stellen keer op keer 
de bloeddorstigste eisen van de koloniale bourgeoisie ingewilligd. 

Leve de koloniale "geleiçlelijkheid"! 
Maar waar heeft zij de onafhankelijkheid gebracht? 
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Wordt de "geleidelijkheid" van Bevins napalm-bombardementen in 
Malakka bedoeld of de "geleidelijkheid" bij het platbranden van dorpen 
in Zuid-Celebes en het doorvoeren van grootscheepse militaire opera
ties op Java en Sumatra onder de verantwoordelijkheid van Drees, 
Jonkman en Logeman? 

Nergens heeft de weg van de rechtse sociaal-democratie de onafhan
kelijkheid van koloniale volkeren tot stand gebracht. Integendeel, zij 
heeft de ontwikkeling geremd en het mogelijk gemaakt, dat waanzin
nige, volkomen zinneloze offers op het slagveld gebracht moesten wor
den. De rechtse sociaal-democratie heeft delen van de arbeidersklasse 
in de z.g. moederlanden vergiftigd met de koloniale "theorieën" en 
daarmee de solidariteits-acties met de strijd van de onderdrukte volke
ren uiterst bemoeilijkt. Zij heeft het grote historische proces, dat zich 
moest voltrekken, moeilijker en pijnlijker gemaakt dan het bij de hui
dige stand van krachten van de internationale arbeidersklasse had be
hoeven te zijn. Dat is de grote verantwoordelijkheid, die zij voor de 
historie op zich geladen heeft. 

Het bankroet van het koloniale systeem is tegelijkertijd het onmis
kenbare, niet te loochenen bankroet van de sociaal-democratische op
vattingen ten aanzien van het koloniale vraagstuk. 

De weg, die de Oktober-revolutie wees - de weg van consequente 
strijd tegen het imperialisme - is de juiste gebleken. 

Overal is de onafhankelijkheid van de koloniale volkeren tot stand 
gekomen door harde en onverzoenlijke strijd van de onderdrukte vol
keren, daarbij gesteund door de meest bewuste lagen van de arbeiders
klasse in de metropoliet-landen. 

De historische overwinning op het fascisme, de meest extreme vorm 
van het imperialisme, die onherstelbare schade toebracht aan het impe
rialistische stelsel en die leidde tot het ontstaan van een socialistisch 
wereldstelsel, schiep nieuwe, gunstige voorwaarden voor de nationale 
bevrijdingsbeweging. 

De victorie van de Chinese revolutie en het vernietigend terugslaan 
van de koloniale agressie in Korea, Viet-Nam en Indonesie gaf een 
nieuwe stimulans aan de strijd van de koloniale volkeren. 

De crisis van het koloniale stelsel werd tot het uiterste verscherpt 
en de ontbinding zette in. 

In de jaren na de tweede wereldoorlog vestigden zich in de vroegere 
koloniale en afhankelijke gebieden 23 nieuwe souvereine staten. Het 
imperialisme werd en wordt steeds meer teruggedrongen. 1300 mil
joen mensen - dat wil zeggen 80% van de totale bevolking, levende 
in de koloniale en afhankelijke gebieden- bevrijdden zich zelf van de 
greep van het' "klassieke" kolonialisme. 

Het aangezicht van de wereld verandert zich. 
En om dat te zien, behoeft men geen speciale bril. 

* 
TEMIDDEN van het feestgedruis, dat Moskou's straten vulde, begaf 

een jong student, sceptisch ten opzichte van het socialisme en 
afkomstig uit de Kennemerlandse contrijen, zich naar een doorsnee
Russisch arbeidersgezin. Hij gebruikte zijn Festival-tijd goed. 

Hij debatteerde met een metaaldraaier, hoofd van het gezin. Hij criti-
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seerde en argumenteerde. Met een fijne neus speurde hij naar tekort
komingen en moeilijkheden in het dagelijkse leven. De optelsom kwam 
en werd de gastheer gepresenteerd, die geduldig had geluisterd, soms 
argumenten bestreed en soms begrijpend knikte. "Natuurlijk", zei hij, 
"ik weet, dat een aantal dingen nog best verbeterd kunnen worden. Ik 
weet ook, dat wij op bepaalde punten nog achterstand bij jullie hebben 
en dat wij als arbeiders nog wel offers moeten brengen. Maar laat ik 
je één ding zeggen: wij geven hulp aan de machtige, maar jonge Volks
republiek China, wij doen veel om andere jonge staten in Azië en het 
Midden-Oosten te helpen. En als ik zie, dat deze jonge staten nog met 
grote moeilijkheden te kampen hebben, als ik weet, dat de bevolking 
nog lijdt onder de armoede en ellende -de erfenis van het kolonialisme 
-dan ben ik bereid om, als het moet, nog 'n jasje er bij uit te trekken". 

Onze jonge student noemde dat één van zijn schokkendste ervarin
gen. En hij heeft gelijk. 

De eenvoudige, ronde woorden van die Russische arbeider tonen, dat 
de politiek van de socialistische staat om de volkeren van de vroegere 
koloniale en afhankelijke landen met alle kracht te helpen door het 
Sowjet-volk gesteund en mee wordt uitgevoerd. 

Géén geleur met collecte-bussen om schaars geklede negerkindertjes 
aan een interlockje te helpen of om lepra-kolonies te vestigen, maar 
een grote, nationale krachtsinspanning om de volkeren van de vroegere 
koloniale landen te h~lpen hun economische moeilijkheden te overwin
nen en een basis te scheppen voor algehele ontworsteling aan de econo
mische greep van het imperialisme en voor het opbouwen van een 
werkelijk onafhankelijke staat. 

Want dit is het nieuwe en allesoverheersende element in deze periode 
van de ontwikkeling: dat er een socialistische staat is, dat er zelfs al een 
aantal socialistische landen zijn, die, uitgaande van hun principiële, 
socialistische stellingname niet alleen de wens, maar thans ook de 
mogelijkheid hebben de vroegere koloniale volkeren materieel te 
steunen. 

De Oktober-revolutie was lange tijd van grote betekenis, doordat zij 
een klassiek voorbeeld was van de vrijheidsstrijd. Haar overwinning, 
die een verzwakking van het imperialistische wereldstelsel betekende, 
bracht een fundamentele wijziging in de krachtsverhoudingen en be
gunstigde op indirecte wijze de strijd van de nationale beweging. Nu 
is zij een factor van d i re c t e ondersteuning geworden. 

De enorme ontwikkeling van de Sowjet-Unie op economisch, politiek 
en vooral ook wetenschappelijk en militair gebied (en hoezeer gaan 
deze laatste vaak hand in hand) heeft de nationale bevrijdingsstrijd 
nieuwe, ongekende mogelijkheden gegeven. 

In een interview met de Prawda (augustus 1957) zei de ambassadeur 
van India in de USSR, Menon, dat de bouw van een ijzer en staal
combinaat in Bhilai door de Sowjet-Unie een indrukwekkend voor
beeld is van effectieve hulp van een industriële natie aan een onder
ontwikkelde natie. 

De Sowjet-Unie geeft economische hulp, los van politieke voorwaar
den, aan een reeks jonge, souvereine staten, aan India, Indonesië, Bir
ma, Egypte, Syrië, etc. 
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Zij maakt het deze landen mogelijk om zelf een industrie op te bou
wen en de basis te leggen voor een duurzame zelfstandige ontwik-
keling. . 

In een rede, die N. S. Chroestsjow op 21 november 1955 in India uit
sprak, zei hij: 

"In het tweede vijfjarenplan hebt gij de ontwikkeling van uw 
industrie op het oog. Dat is zeer belangrijk. Wij, Sowjet-mensen, 
weten uit eigen ondervinding dat het tot ontwikkeling brengen 
van de industrie in alle opzichten van geweldige betekenis is. 

Daarbij is het vooral van gewicht er aan te denken, dat het 
nodig is de eens bevochten vrijheid te verdedigen. Ten einde nu 
de voorwaarden te scheppen voor de volledige onafhankelijkheid 
van een land, is het nodig, een stevig fundament te leggen in de 
vorm van een goede industrie en daarop te steunen." 

In het licht hiervan heeft de hulp van de Sowjet-Unie op economisch 
gebied in het algemeen en op het gebied van de industriële ontwikke
ling in het bijzonder een revolutionair en anti-imperialistisch karakter. 
Deze hulp, los van politieke voorwaarden, vervult de p o 1 i tie k e rol 
van voortstuwing en versnelling van het proces van verval van het 
koloniale stelsel en van opbloei van nieuwe zelfstandige staten. 

Als zodanig is zij van het grootste belang voor de gehele mensheid en 
voor de gehele internationale arbeidersklasse, die in het imperialisme 
dezelfde vijand bevecht als de onderdrukte volkeren. 

Het is duidelijk, dat de imperialisten zich bij deze ontwikkeling niet 
neerleggen, dat zij hun economische uitbuiting in Azië, Afrika en het 
Midden-Oosten nog proberen te versterken en dat zij wanhopige pogin
gen doen om de jonge onafhankelijke staten te ondermijnen en door 
middel van militaire allianties wederom te onderdrukken. 

De jongste geschiedenis van Indonesië, de door het buitenland geor
ganiseerde intriges en provocaties in dat land, leveren daarvan een 
voorbeeld. 

Het ideologische uitgangspunt, dat de imperialisten daarbij kiezen en 
dat de wezenlijke bedoelingen verbergen moet, is het "anti-commu
nisme". 

Met het spook van het communisme proberen zij de jonge, nationale 
bourgeoisie van de vroegere afhankelijke landen schrik aan te jagen, 
haar aan het wankelen te brengen en rijp te maken voor omkoping en 
voor inlijving in militaire bondgenootschappen. Daarbij vanzelfspre
kend zoveel mogelijk verdoezelend, dat de tegenstelling tussen het 
onderdrukkende buitenlandse imperialisme en de nationale bourgeoisie 
van deze landen in wezen onoverbrugbaar is. 

Waar in vroeger tijden het kaperschip de zwarte vlag in top voerde, 
daar voert het kaperschip, dat imperialisme heet, de vlag van het anti
communisme. 

Maar het schip en zijn bemanning blijven hetzelfde: op roof zijndel 
Wat is het motto voor de strijd tegen de onafhankelijkheidsbeweging 

van de Arabische volkeren? 
Natuurlijk, het "anti-communisme", de strijd tegen "Sowjet-invloe

den", "het afgrendelen van economische en politieke Sowjet-penetra-
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ties!" Geen middel is te grof, geen leugen te monsterachtig om dit 
praatje aan de man te brengen. 

De Arabische volkeren hebben de strijd echter voortgezet. Door de 
strijd van het Egyptische volk en de ondubbelzinnige waarschuwing 
van de Sowjet-Unie aan de koloniale agressors waren de Engelse en 
Franse imperialisten gedwongen de terugtocht in het gewapende Suez
conflict te aanvaarden. 

Thans proberen de Verenigde Staten en hun omgekochte satellieten 
opnieuw een aanslag te doen op de Arabische volkeren en onder het
zelfde propaganda-gehuil wordt een aanval op Syrië en Egypte voor
bereid. 

Door machtswaan en machtsstreven bezeten proberen de Amerikaan
se imperialisten, tezamen met hun Westerse bondgenoten, opnieuw een 
avontuur te beginnen en miskennen zij opnieuw de nieuwe situatie, 
waarmee zij en ieder ander geconfronteerd worden. 

De brief van N. S. Chroestsjow aan de P.v.d.A.-voorzitter Evert Ver
meer over de toestand in het Midden-Oosten toont de ernst van de 
situatie en tevens de betekenis van de houding van de internationale 
arbeidersbeweging in dit vraagstuk. 

De internationale arbeidersbeweging dient niet passief te blijven, 
doch dient vooraan te gaan bij het verhinderen van een nieuwe kolonia
le agressie-oorlog tegen de volkeren van het Midden-Oosten, die tot een 
conflict op wereldschaal zou kunnen uitgroeien. 

De oude leuzen van de rechtse sociaal-democratie zijn door de ge
schiedenis veroordeeld - in deze tijden leveren zij een direct gevaar op 
voor de wereldvrede doordat zij de strijd hiervoor belemmeren. 

De ontwikkeling, zoals die hier geschetst is, heeft geleid tot een op
treden van de jonge, onafhankelijke staten voor de vrede in de wereld 
en voor het tot stand brengen van een duurzame vreedzame co-ëxisten
tie tussen landen met verschillende sociaal-economische stelsels. 

De politiek van positieve neutraliteit, zoals deze gevoerd wordt door 
landen als India en Indonesië, leidt in werkelijkheid tot een internatio
naal verenigd front voor het verslaan van het kolonialisme en de oor
logskrachten en bevordert het behoud van de vrede. 

Dit front is machtig. De krachten van kolonialisme en oorlog kunnen 
er niet lichtzinnig tegenover gaan staan. 

Enorme krachten zijn door de ontwikkeling losgemaakt. Zij zijn niet 
met "anti-communisme" te bezweren. 

De strijd van de vroegere onafhankelijke volkeren zal verder gaan en 
zal uiteindelijk het imperialisme tot in het merg aantasten. 

De weg van de jonge staten wordt beschenen door de heldere zon 
van de Oktober-revolutie. 

Nog zijn er 16 miljoen Aziaten, die leven onder de meest barbaarse 
terreur van het kolonialisme, verstoken van onafhankelijkheid en 
vrijheid. 

Zij leven nog in de nacht van koloniale onderdrukking. 
In deze nacht géén zon. Maar wel het licht der maan - een maan, 

gemaakt door mensenhanden en de triomf van de Oktober-revolutie, die 
hoop en zekerheid in de harten der onderdrukten brengt, aan de hemel 
schrijvend. JOOP WOLFF 
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DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING 

VAN DE SOWJET-UNIE 

Indrukwekkend zijn de vergelijkende gegevens over de economische 
ontwikkeling van de Sowjet-Unie in de veertig jaar van haar bestaan. 

Indrukwekkend voor degene die dit soort gegevens onbevooroordeeld 
wil bekijken. Maar wat voor soort vergelijkende gegevens moet men 
kiezen om een juiste indruk te krijgen? De reiziger van Mars, die 
achtereenvolgens voor het eerst van zijn leven Amerika en de Sowjet
Unie bezoekt, zal misschien zeggen: Nu, zo indrukwekkend als U be
weert, was het niet. Maar wij zijn geen Marsbewoners en er zijn twee 
betrouwbare methodes om tot een juist inzicht te komen. 

De eerste is deze: men moet de economische ontwikkeling in de 
Sowjet-Unie en de huidige stand van zaken bekijken in het licht van 
de verhoudingen onder het Tsaristisch bewind en in de jaren van de 
burgeroorlog. Bij de waardering van de ontwikkeling in deze veertig 
jaar dient men verder de bijzondere remmende factoren in aanmerking 
te nemen, die door het Sowjetstelsel moesten worden overwonnen. De 
tweede methode is een vcrgelijking van de ontwikkelings-tempi in de 
landen van het kapitalisme en de Sowjet-Unie. 

Van de houten ploeg naar de gemotoriseerde combine-oogstmachine 
is een sprong van de middeleeuwen naar de moderne tijd. In ons land 
werd de houten ploeg in de vorige eeuw afgedankt, in de Sowjet-Unie 
na 1920. De Westerse wereld had enkele eeuwen nodig om zich van een 
economie die overheerst werd door landbouw en ambacht, te ontwik
kelen tot een stelsel, dat bepaald wordt door de groot-industrie. In de 
Sowjet-Unie voltrekt zich de sprong van ambacht tot groot-industrie, 
die raketten en kunstmanen, vol-automatische fabrieken en de reuzen
cyclotron van Doebno bouwt, in nauwelijks dertig jaar, nl. van 1928 
tot 1957. 

Hoe was het beeld van de industrie omstreeks 1914? De fabrieken in 
de gebieden van Leningrad (toen Petersburg), Moskou en het Zuiden 
"waren niets meer dan industriële eilanden in de enorme landbouw
zee'', schrijft de Britse econoom M. Dobb in zijn omvangrijk werk "So
viet Economie Development since 1917". Minder dan 15% van de totale 
bevolking leefde toen in de steden, minder dan 10% verwierf zijn le
vensonderhoud in de industrie. 

Er is één aanwijzing voor het economische peil onder het Tsarisme, 
dat meer zegt dan boekdelen en dat is de toepassing van energie. Een 
Sowjet-onderzoeker heeft berekend, dat in die tijd per honderd inwo
ners in de industrie van Rusland 1,6 pk geïnstalleerd was tegen 13 in 
Duitsland, 24 in Engeland en 25 in Amerika. 

De industriële productie was geconcentreerd in enkele - voor die 
tijd weliswaar zeer moderne - grote bedrijven in de hierboven genoem
de gebieden. Het in de ambachtsbedrijven - die zonder enige mechani
sche energie werkten zoals in het Westen de ambachtslieden van de 18e 
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eeuw! - werkzame aantal arbeiders was dubbel zo groot als dat van de 
industrie. En deze beide gegevens verschaffen ons een inzicht in het 
buitengewoon lage algemene peil van de productiviteit der Russische 
economie. 

Maar dat is nog slechts één aspect van de zaak. Men moet het feit er 
bij in aanmerking nemen, dat, afgezien van de gebieden van Leningrad, 
Moskou en de Oekraïne, het gehele reusachtige gebied van Rusland 
gespeend was van industriële productie van enige betekenis. Daarbij 
komt de eenzijdigheid van de voorhanden industrie, die geheel het 
karakter had van de industrie in koloniale gebieden, nl. van toeleve
ringsbedrijven voor de grondstoffen-productie en het transport. Vol
gens de Zwitserse auteur G. Kieser waren er in Rusland omstreeks 
1913 in het geheel drie fabrieken voor werktuigmachines, die jaarlijks 
1500 eenvoudige machines afleverden, een belachelijk klein aantal als 
men bedenkt dat de tegenwoordige productie van werktuigmachines 
in de honderdduizenden loopt. Rusland was derhalve toen voornafuelijk 
aangewezen op de import. 

Zonder op volledigheid aanspraak te willen maken, moeten we hier 
nog een ander punt noemen. Volgens A. Baykow (The Development of 
the Soviet Economie System) was 90% van de aandelen der Russische 
mijnindustrie in handen van buitenlanders. Van de aandelen der ijzer
industrie was 42% in buitenlands bezit, van de chemische industrie 
50%, van de houtindustrie 37% en van de textielindustrie 28%. (De 
voornaamste eigenaars waren Engelsen, Fransen en Nederlanders.) 
Welk effect dit op de economische toestand had, zullen wij nog aandui
den. 

Het buitengewoon lage peil van de industriële productie, haar een
zijdigheid en geconcentreerdheid in enkele kleine gebieden, vond zijn 
tegenhanger in de onbeschrijflijk achterlijl<;:e toestanden op het gebied 
van de landbouw. Prof. Varga heeft er in een van zijn studies op ge
wezen, dat de voornaamste uitrusting der boeren bestond in houten 
ploegen en eggen. Volgens een telling van 1910 waren er toen ca. 10 
miljoen houten ploegen en 17 miljoen eggen in gebruik. Het zaaien, 
maaien en dorsen geschiedde met de hand. Slechts een zeer kleine 
groep van grondbezitters en rijke boeren beschikte toen over maai- en 
dorsmachines. 

Volgens M. Dobb was de productiviteit van de landbouw vergelijk
baar met die van India en het lage peil van de productiviteit was een 
van de voornaamste oorzaken van de ontstellende armoede der Rus
sische boeren. Het is bekend, dat W. I. Lenin zich diepgaand heeft bezig 
gehouden met dit vraagstuk. Volgens zijn onderzoekingen was de verde
ling van de landbouwgronden in 1905 (tot 1917 kwam daar geen wezen
lijke verandering in) als volgt: 

Aantal hofsteden totaal areaal 

Arme boeren 10,5 miljoen 75 miljoen desj. 
Middelboeren 1,0 miljoen 15 miljoen desj. 
Rijke boeren 1,5 miljoen 70 miljoen desj. 
Grootgrondbezitters 0,03 miljoen 70 miljoen desj. 
(Een desjatien is iets meer dan een hectare) 
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De 30.000 grootgrondbezitters bezaten dus bijna evenveel land als de 
enorme massa van de landarme boeren. 

Hoewel de productie buitengewoon laag was en de massa der boeren 
in het voorjaar "normaal" graan moest kopen, zowel om in leven te 
kunnen blijven als om zich van zaaigoed te voorzien, was Rusland toen 
de grootste graan-exporteur ter wereld. Het leverde een derde van de 
importen der Westeuropese landen aan tarwe en de helft van de overi
ge graansoorten. Die enorme graan-uitvoer berustte eensdeels op het 
feodale karakter van de landbouw. De grootgrondbezitters produceer
den echter uiteraard voor de markt en aan de andere kant steunde de 
graanuitvoer op de buitengewone armoede van de massa der boeren. 
Het belastingstelsel was er eveneens op gericht om de boeren tot ver
koop te dwingen. In de oogsttijd werden de lokale markten met graan 
overstroomd, aldus getuigt Dobb. De opbrengst werd gebruikt om de 
belastingen te betalen en de schulden af te doen, die in de zaaiperiode 
waren aangegaan. Dit had tot gevolg, dat de prijzen aan grote schomme
lingen onderhevig waren: in de oogsttijd waren zij vaak 30 - 50'1~ lager 
dan in andere tijden van het jaar. De winst ging naar de handelaren, de 
grote boeren en de exporteurs. 

De armoede op het dorp werd verder mede bepaald door het funeste 
arbeid-pacht-stelsel: De landarme boeren pachtten land tegen de ver
plichting tot bewerking van het land der verpachters. De gangbare 
prijs was de bewerking van twee desjatienen land van de eigenaar te
gen verpachting van één desjatien. In vele gevallen echter was de ver
houding zelfs 3 tot 1. 

Het netto-inkomen· van een boeren-familie bedroeg volgens Dobb 
150 - 180 roebel per jaar (ongeveer 300 - 360 gulden!) 

Het lot van de arbeiders was dienovereenkomstig. 

Het gemiddelde loon in de mijnen en fabrieken bedroeg 20-25 roebel 
in de maand! In de landbouwgebieden werd het loon tijdens de oogst 
geschat op 20 roebel per maand, terwijl het in de rest van het jaar daal
de op de helft. Bij deze ontstellend lage lonen, die alleen te vergelijken 
zijn met de lonen der Engelse arbeiders in de eerste helft van de vorige 
eeuw, kwam dan nog het ontbreken van elke soort van ziekteverzeke
ring, van werkloosheidsuitkering, enz. Volgens een in 1908 gehouden 
onderzoek naar de sociale omstandigheden in de Russische textiel· 
industrie deelde 60/'o der arbeidersfamilies één kamer met anderen, 
een feit dat geen verdere to€lichting behoeft. M. Dobb schrijft dan ook 
in zijn werk: "De levensomstandigheden van het Russische stedelijke 
proletariaat in 1914 waren die van onze eigen (de Britse, F. B.) indus
triële revolutie van 100 jaar geleden". 

De overheersing van de Russische industrie door het buitenland, 
haar achterlijkheid en beperktheid en de erbarmelijke toestanden in de 
landbouw vonden ook hun weerspiegeling in de betrekkingen van Rus
land met het buitenland. Landbouwproducten maakten de helft van 
de totale uitvoer uit, onbewerkte grondstoffen 36%! Hoewel het over 
onnoemelijke potentiële voorraden beschikte en het algemene produc
tiepeil buitengewoon laag was, moest Rusland jaarlijks 20% van zijn 
kolenverbruik invoeren. Voor zijn behoefte aan zink bijvoorbeeld was 
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het voor 90% op inv~er aangewezen en 44% van de ruwe katoen kwam 
uit het buitenland. 

Hoewel in de periode voor de eerste wereldoorlog jaarlijks gemiddeld 
200 miljoen roebel nieuw kapitaal binnenkwam, moest Rusland voor 
rente en aflossing van oude schulden een veel groter bedrag aan het 
buitenland betalen. Het tekort werd goedgemaakt door het overschot 
op de handelsbalans. Het was de typisch koloniale verhouding. 

En het algemene peil van de productie, was in overeenstemming 
daarmee. We willen hier slechts één cijfer daarvoor geven. Volgens de 
onderzoekingen van het Economische Instituut van de Staatsplancom
missie der Sowjet-Unie was de algemene productie per hoofd der be
volking in het jaar 1913 in Amerika 21,4 keer zo groot als in Rusland! 

* 
H oewel het nauwelijks denkbaar is, dat het productiepeil nog lager 

kon, moet men er vervolgens rekening mee houden, dat de indus
triële productie als gevolg van de verwoestingen van de burgeroorlog 
het nulpunt benaderde. Toen de jonge Sowjet-staat de witte legers en 
de buitenlandse interventen definitief had verslagen, was het land 
geplaatst tegenover een volkomen anarchie in het economische stelsel. 
De weinige fabrieken die er bestonden, waren of vernield of hopeloos 
verouderd. 

In 1920 was de omvang van de productie in de industrie teruggelopen 
tot 21,8% van 1913, die van het ambacht tot 44%. De productie van 
ijzererts was feitelijk tot stilstand gekomen (1,6% van het peil van 
1913), de staalproductie haalde nog 4% (!) van 1913. Niet rooskleuriger 
was het gesteld met de landbouwproductie. De bezaaide oppervlakte 
daalde tot bijna de helft van 1913 en de oogst tot ver beneden de helft. 
De veestapel leed ontzettende verliezen, suiker werd er nauwelijks 
nog geproduceerd en de totale productie van eerste levensbehoeften, 
die in 1913 op het ongelooflijk lage peil van 18,2 roebel per hoofd en per 
jaar stond, daalde in 1920 op 2,4 roebel. 

De desorganisatie van industrie en landbouw vond vanzelf ook haar 
weerspiegeling in de toestand van het financiële stelsel. Tegenover 
inkomsten ten bedrage van 4,1 miljard roebel stonden in het jaar 1921 
uitgaven ten bedrage van ruim 26 miljard. 

De regering stond derhalve niet alleen voor de bovenmenselijke taak 
om de inflatie tot stilstand en de staatsfinanciën weer in orde te bren
gen, maar bovenal: het volk van voedsel te voorzien en een eerste begin 
te maken met het herstel van het totaal verwoeste productie-apparaat. 

In feite stond de jonge Sowjet-macht voor de taak een geheel nieuwe 
industrie op te bouwen. 

In de jaren na de tweede wereldoorlog is vaak gesproken over het 
"economische wonder" van West-Duitsland en ook werd er over een 
Nederlands "wonder" gesproken. Maar deze "wonderen" voltrokken 
zich op de volgende grondslagen: men kon steunen op een industrie, 
die weliswaar grote schade had geleden maar toch bestond. Men kon 
steunen op de ervaring van vele generaties, zowel van een hoog ge
kwalificeerde arbeidersklasse als van een leger bekwame ingenieurs en 
bedrijfsleiders. Men kon vooral steunen op onbeperkte Amerikaanse 

512 

-~-~-- --



credieten. En tenslotte voltrok zich de opbouw op de grondslag van 
meedogenloze uitbuiting der arbeidersklasse. 

In de Sowjet-Unie moest begonnen worden op het nul-punt. Er waren 
geen grondstoffen en de paar mijnen, waarover men beschikte ver
keerden in een toestand van volkomen verval. Evenmin waren er ere
dieten van het buitenland. Integendeel: nadat de Engelsen, de Ameri
kanen, de Duitsers en de Japanners in de burger- en interventie-oorlog 
verslagen waren, organiseerden zij een algemene economische boycot. 

De bedrijfsleiders, die uiteraard tot de verslagen klasse der bour
geoisie behoorden, waren grotendeels verdwenen. Ingenieurs waren er 
practisch evenmin. (Bij het begin van het eerste Vijfjarenplan, in 1928, 
had de Sowjet-Unie de beschikking over 16000 ingenieurs en 17000 
technici met een theoretische opleiding en dat was slechts een fractie 
van het technische leger, waarover landen als Duitsland of Amerika 
beschikten. Tot vergelijking diene, dat gedurende het vierde en vijfde 
vijfjarenplan tezamen ruim vier miljoen specialisten in de Sowjet-Unie 
werden opgeleid, terwijl tijdens het lopende plan 1956/60 een zelfde 
aantal zal worden afgelever·d. 

Het Sowjetvolk stond dus practisch met lege handen, maar een ding 
had het wel: het socialistische stelsel. Het had verder zijn Communis
tische Partij en het kreeg zijn plan tot het mobiliseren van de sluime
rende geestelijke en materiële krachten, met behulp waarvan het bin
nen enkele tientallen jaren van de economische middeleeuwen naar de 
moderne tijd marcheerde. 

Het marcheerde niet zonder de voortdurende tegenwerking van de 
kapitalistische wereld. Een van de voornaamste doeleinden van de 
buitenlandse politiek der Sowjet-Unie in de eerste jaren na de revo
lutie was het doorbreken van het verenigd front tot economische boy
cot. Het is bekend hoe de Sowjetregering, gebruik makende van de 
tegenstellingen in het imperialistische kamp, daarin slaagde. Maar dit 
betekende niet, dat de imperialisten van hun plannen afstand deden. 
Voortdurend ondervond de socialistische opbouw hinder van sabotage 
door vijandige elementen. Maar de voornaamste rem bij de ontplooiing 
van de nieuwe maatschappij bestond in de voortdurendC~Porlogsdreiging, 
die in de loop der jaren toenam en de jonge Sowjet-staat dwong, een 
belangrijk deel van zijn materiële en wetenschappelijke hulpbronnen 
aan de socialistische opbouw te onttrekken en ter beschikking te stellen 
van de versterking der ·defensieve kracht van het land. Het spreekt 
vanzelf, dat dit een dubbele last op het volk legde, dat zich immers ook 
grote opofferingen moest getroosten voor de opbouw van de nieuwe 
industrie, de socialistische industrie, die de materiële voorwaarden 
moest scheppen voor een steeds snellere stijging van het levenspeil. 

Tenslotte moet men bij het beoordelen van de economische successen 
der Sowjet-Unie ook de gevolgen van de tweede wereldoorlog betrek
ken. Volgens schattingen bedroegen de totale materiële verliezen in 
deze wereldoorlog 300 tot 400 miljard dollar. Hiervan kwam het groot
ste deel voor rekening van de Sowjet-Unie en de volksdemocratische 
landen. De materiële verliezen van de Westeuropese landen, met inbe
grip van ons eigen land, vallen zowel naar de absolute omvang als naar 
hun relatieve betekenis in het niet bij die van de Sowjet-Unie. 
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Dit alles vormt de achtergrond, waartegen men de economische op
bouw van de Sowjet-Unie moet beoordelen. 

* 
In het jaar 1920 was het aandeel van de Sowjet-Unie in de wereldpro-

ductie van ijzer 0,2'/c, van kolen 0,7% en van electriciteit 0,4%. Haar 
economische betekenis was nihil. Het leek alsof de enorme achterstand 
van het land bij de kapitalistische staten, zowel op het gebied van het 
levenspeil der bevolking als op technisch en wetenschappelijk gebied 
nimmer kon worden ingehaald. 

En laat ons thans de onderstaande cijfers bekijken, aangehaald door 
de Sowjet-econoom A. Alexejew in "International Affairs" van juli 
1957. 

HO:E DE SOWJET-UNIE AMERIKA INHAALT 

Productie-soort 

De cijfers geven aan, hoeveel 
keer de Amerikaanse productie 
per hoofd der bevolking die van 
de SU overtreft. 

1913 1929 1937 1950 1955 1956 

Electrische stroom 18,6 24,0 5,2 5,1 4,7 4,2 
Steenkool 25,6 28,2 4,8 2,7 1,6 1,5 
Olie 5,3 12,7 7,8 8,4 5,7 5,0 
Gietijzer 10,8 13,6 3,3 3,7 2,5 2,3 
Staal 10,9 15,2 3,7 3,8 2,8 2,6 
Zwavelzuur 23,2 23,3 4,2 6,7 4,8 4,2 
Cement 14,8 17,3 4,7 4,6 2,7 2,6 
Katoen-stof 4,5 4,0 3,9 3,6 2,4 2,7 
Wollen stoffen 4,9 3,6 3,7 3,1 1,3 1,3 
Schoenen 7,5 6,0 3,0 3,0 2,5 2,4 

Uit de cijfers kan men lezen, dat de Sowjet-Unie omstreeks 1929 de 
verschrikkelijke gevolgen van oorlog en burgeroorlog had overwonnen. 

Vanaf dat tijdstip begint de stormachtige ontwikkeling, die onvermij
delijk (en thans binnen afzienbare tijd) zal moeten leiden tot het punt 
waarop de Sowjet-Unie het hoogst-ontwikkelde kapitalistische land ten 
aanzien van de productie per hoofd der bevolking zal hebben ingehaald. 
De logica van deze cijfers is onverbiddelijk. Duidelijk weerspiegelen zij 
de geweldige successen van de eerste vijfjarenplannen. 

Tussen de jaren 1937 en 1950 ligt de tweede wereldoorlog en de bui
tengewoon moeilijke periode van het herstel van de enorme oorlogsscha
de. Het laat zich begrijpen, waar de Sowjet-Unie thans zou zijn, indien 
de tweede wereldoorlog niet als een geweldige catastrofe de ontwikke
ling, die in 1928 aan de gang was gebracht, had onderbroken. Daarbij 
dient men echter tevens te bedenken, dat - terwijl Europa en in het 
bijzonder de Sowjet-Unie gebukt ging onder de furie van de oorlog -
Amerika een tijd van ongekende hoogconjunctuur en uitbreiding van 
zijn industriële productie beleefde. 

Maar ook deze "meevaller" kon niet verhinderen, dat de Sowjet-Unie 
Amerika ten aanzien van de productie per hoofd der bevolking in steeds 
sneller tempo ging inhalen. 
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De vraag is, wat er zou gebeuren indien Amerika en de overige lan
den van het kapitalisme opnieuw in een periode van crisis vervallen. 
Geen enkele serieuze econoom verliest deze mogelijkheid uit het oog. 
Hoogconjunctuur en crisis zijn onvermijdelijke "natuurverschijnselen" 
van het kapitalisme en laconiek constateerde het Algemeen Handels
blad op 5 october jl. naar aanleiding van de ongunstige berichten over 
de gang van zaken in Amerika en aan de internationale beurzen: "Het 
is in het verleden nooit anders geweest en op grond van deze ervaring, 
is er geen reden te verwachten, dat het in de toekomst anders zal zijn". 
De militaire hoogconjunctuur van de koude oorlog kon weliswaar de 
illusie van duurzame bedrijvigheid op een hoog peil wekken, maar 
aan de werkelijke duurzame factoren die de gang van de kapitalistische 
economie bepalen, verandert zij niets. 

Hetzelfde geldt ook voor de duurzame factoren, die het stelsel van 
socialistische economie kenmerken. 

Een van de voornaamste is het constante snelle ontwikkelingstempo, 
dat niet gestoord wordt door crisis en depressie of door de wet van de 
ongelijkmatige ontwikkeling, die kenmerkend is voor de kapitalistische 
economie. 

Er is geen enkele geschiedkundige periode in de ontwikkeling van 
het kapitalisme aan te wijzen (korte golven van uitzonderlijke hoog
conjunctuur buiten beschouwing gelaten), waar een kapitalistisch land 
kon bogen op een tempo van de uitbreiding der productie, zoals zij in 
de Sowjet-Unie bekend is. Volgens het verslag van N. Chroestsjow aan 
het 20ste congres van de CPSU groeide de industriële productie van de 
Sowjet-Unie in de periode van 1929 - 1955 met het twintig-voudige. In 
dezelfde periode steeg de industriële productie in de kapitalistische 
landen met 93%. 

De gemiddelde jaarlijkse groei bedroeg in de Sowjet-Un!e sinds 1929 
nimmer minder dan 12%, de jaren van de tweede wereldoorlog natuur
lijk uitgezonden. In de periode van 1951-55 bedroeg de gemiddelde jaar
lijkse uitbreiding 13,1 %, terwijl Amerika het niettegenstaande de onge
kende oorlogscanjunctuur niet verder bracht dan 3,9%. In het lopende 
vijfjarenplan 1956 - 1960 is een jaarlijkse stijging van wederom 13% 
voorzien, terwijl Amerika voor wat het afgelopen en het thans lopende 
jaar betreft nauwelijks enige groei, maar wel achteruitgang op belang
rijke gebieden van het economische leven te zien gaf. 

En Amerika is geen uitzondering. In de periode van 1925/27 tot 1938 
steeg de industriële productie in ons eigen land met 31%, of gemiddeld 
over de hele periode met 2,5% per jaar. In de na-oorlogse periode vanaf 
1949 - het jaar waarin de oorlogsschade ongeveer was hersteld - bedroeg 
de gemiddelde groei in Nederland 5,5%, waarbij echter opgemerkt dient 
te worden, dat sinds midden 1956 van een verdere groei nauwelijks 
meer kan worden gesproken. 

Een van de voornaamste oorzaken van de constante, snelle groei der 
Sowjet-economie is het hoge tempo van de verbetering der productivi
teit als gevolg van de steeds snellere toepassing van de modernste tech
nische procedé's en voortdurende verbetering van de organisatie. De 
groei der productiviteit is des te opmerkelijker, omdat bekend is dat in 
het verleden vele fouten zijn gemaakt bij de organisatie van de produc-
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tie, de verdeling van de vestigingsplaatsen der industrie en sterke rem
mende invloeden uitgingen van een overdreven centralisatie van het 
beheer alsmede van het buitengewoon ingewikkelde loonstelsel. 

Volgens A. Alexejew was de arbeidsproductiviteit in de Sowjet
Unie in 1955 tien keer zo hoog als in 1913. Sinds 1928 steeg zij met 680 
procent en sinds 1940 is zij verdubbeld. Hij berekent verder dat de pro
ductiviteit in Amerika in de periode van 1913 - 55 met 220% steeg, in 
Engeland met 140 en in Frankrijk met 175%. Slechts Amerika heeft 
thans nog een voorsprong op de Sowjet-Unie. De richtlijnen van het 
lopende vijfjarenplan voorzien in een verdere totale stijging der ar
beidsproductiviteit met 50% en voor wat de bouwnijverheid betreft 
zelfs met 52%. Gezien de ervaringen van het verleden, behoeft men er 
niet aan te twijfelen, dat dit doel ook bereikt zal worden. Het zij vol
doende er in dit verband op te wijzen, dat de arbeidsproductiviteit in 
ons land sinds 1953 met 14% of gemiddeld per jaar met 4% is gestegen. 

De constante en snelle groei van de industriële productie en de op
merkelijke vorderingen die vooral de laatste jaren kenmerkend zijn 
voor de landbouwproductie in de Sowjet-Unie vinden hun weerspiege
ling in de ontwikkeling van het levenspeil der bevolking. Voor 1950 55 
werd een reële stijging van het loon met 39% berekend, voor de thans 
lopende periode tot 1960 is een verdere stijging van 30% of gemiddeld 
per jaar 5% voorzien, terwijl de boeren zelfs op een verhoging van hun 
reëel inkomen met 40% kunnen rekenen. 

Hoewel deze cijfers op zichzelf welsprekend genoeg zijn, lijkt ons 
het verschil in ontwikkelingstendens tussen de Sowjet-Unie en het Wes
ten nog belangrijker toe. Terwijl de gehele economie van het Westen 
gekenmerkt wordt door inflatie en prijsstijging, geheel in overeenstem
ming met de profeet van het kapitalisme, de leermeester van minister 
Zijlstra, de Britse econoom Keynes (die overigens in de jaren '20 ook al 
de "noodzaak" van militair geweld en economische blokkade tegen de 
Sowjet-Unie preekte) - wordt de Sowjet-economie gekenmerkt door 
stabiliteit en gestadige daling der prijzen. Niet alleen de Nederlandse 
"sociale" politiek, maar die van geheel West-Europa kan men samen
vatten in het woord "bestedingsbeperking" oftewel systematische ver
laging van het levenspeil. De socialistische economie echter wordt ge
kenmerkt door een even gestadige als snelle groei van het levenspeil. 

Tenslotte dient men te bedenken, dat de snelle groei van de indus
triële productie en van het levenspeil in de Sowjet-Unie zich in de voor
oorlogse periode voltrekt in de sfeer van kapitalistische omsingeling. 
Thans, veertig jaar na de Oktober-revolutie, bestaat er een socialistisch 
wereldstelsel. Er bestaat een stelsel van economische coöperatie dat 
voordelig is voor alle deelnemers. Terwijl deze samenwerking en werk
verdeling ongetwijfeld in de eerste plaats gunstige gevolgen hebben 
voor de volksdemocratische landen, wordt omgekeerd ook de taak van 
de Sowjet-economie vergemakkelijkt. En die taak is het inhalen en 
voorbijstreven van de verstontwikkelde landen van het kapitalisme in 
een vreedzame wedijver. 

De weg, die de Sowjet-Unie in de veertig jaar van haar bestaan heeft 
afgelegd, voerde haar uit de diepte van economisch en sociaal barbaris
me tot het tweede industrieland der aarde. Zij kon dit werk volbrengen, 
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steunende op de onveranderlijke wetten van de socialistische maat
schappij, op de superioriteit van het socialistische stelsel boven het stel
sel van het kapitalisme. Zij kon het - met vallen en opstaan, met het 
zelfcritisch onderkennen en overwinnen van fouten- volbrengen, steu
nende op de socialistische eigendom van de productiemiddelen, op de 
mobilisering van de onuitputtelijke materiële, morele en intellectuele 
krachten van de arbeidersklasse en de werkende boeren. 

Het zijn deze krachten, die de Sowjet-Unie onoverwinnelijk hebben 
gemaakt en die naar de mate van de verdere ontwikkeling de hron van 
inspiratie voor de internationale arbeidersbeweging rijker liet vloeien, 
haar zelfbewustzijn schraagt en haar vertrouwen in eigen overwinning 
bevestigen. 

F. BARUCH 
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Herinneringen aan de 
Oktober-revolutie 

r\NZE indrukken van de Russische Oktober-Revolutie van 1917 be
V leefden mijn vrouw en ik in de Verenigde Staten van Amerika. 
Wij woonden toen reeds enkele jaren in New York en waren daar in 
nauw contact met Russische kameraden. Dat betrof zowel Russische 
emigranten rondom het links-socialistische blad de "Nowi Mir" (Nieu
we Wereld), als Russische revolutionairen, die onder de druk van het 
Tsaren-regime waren uitgeweken en tijdelijk de Ver. Staten bezochten. 
Na de Februari-revolutie konden een aantal van deze Russische kame
raden naar hun vaderland terugkeren en daar aan de revolutionaire 
strijd deelnemen. De Februari-revolutie was in de Amerikaanse burger
lijke pers tamelijk gunstig ontvangen, daar velen hiervan een verster
king van de deelname der Russen in de wereldoorlog aan de zijde van 
de Entente verwachtten. 

Door onze nauwe betrekkingen met de Russische kameraden waren 
wij tamelijk goed ingelicht over de gebeurtenissen in Rusland. Sedert 
mijn komst in New York in juni 1915 had ik actief deelgenomen aan de 
socialistische beweging aldaar. In die periode kwam het, mede naar 
aanleiding van een serie artikelen mijnerzijds in de "International 
Socialist Review" over het imperialisme als een nieuwe fase van het 
kapitalisme, tot de oprichting van een linkse groepering in Amerika, de 
"Socialistische Propaganda Liga", die als een voorloper van de Com
munistische Partij van de Ver. Staten kan worden beschouwd. Deze 
organisatie werd gevormd in samenwerking met Letse kameraden van 
de afd. Boston van de Amerikaanse Socialistische Partij. Kam. F. Rosin, 
secretaris van de Letse groep in Boston, had jarenlang in Russische ge
vangenissen doorgebracht en daar Nederlands geleerd uit geschriften 
van H. Roland Holst. Dergelijke literatuur werd door een internationale 
organisatie in Russische gevangenissen binnengesmokkeld. Toen Rosin 
vrij kwam, abonneerde hij zich op "De Tribune" en las deze geregeld, 
ook toen hij in Boston woonde. Daarbij werd hij opmerkzaam op artike
len van mijn hand over Amerika en stelde zich, via de redactie van "De 
Tribune", met mij in verbinding. Tezamen met onze Bostonse vrienden 
richtten wij begin 1917 het weekblad "'l'he International" (De Interna
tionale), later genaamd de "New International" (Nieuwe Internatio
nale) op, als orgaan van de Socialistische Propaganda Liga. 

Waarschijnlijk door bemiddeling van Alexandra Kollontay werd 
Lenin, die toen in Bern woonde, bekend met deze Liga en haar publi
caties en hij schreef een brief, waarin hij o.a. verzocht het manifest 
van de linkervleugel van de Zimmerwalder Konferentie in het Engels 
te vertalen en te publiceren. Het slot van deze brief luidt: "Tot slot 
herhaal ik nog eens mijn beste groeten en wensen voor jullie Liga. Wij 
zouden zeer verheugd zijn van jullie verdere inlichtingen te krijgen en 
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onze strijd tegen de politici van het compromis en vóór het ware inter
nationalisme met jullie tezamen te kunnen voeren". 

Deze brief bereikte ons toen niet, maar het gedeelte, dat bewaard is 
gebleven, is opgenomen in de Verzamelde Werken van Lenin (Rus~ 
sisch). 

Het door Lenin opgestelde Manifest van de "Zimmerwalder Linke" 
werd in ons orgaan gepubliceerd en als grondslag voor de politieke lijn 
van de Propaganda Liga aangenomen. 

Nadat de Ver. Staten in het voorjaar van 1917 in de oorlog waren 
betrokken, werd het werk van de Liga zeer veel moeilijker. Versprei
ding van de krant door de post werd, na een discussie in de Senaat, 
verboden, hoewel wij voortgingen deze in gesloten enveloppen te ver
zenden. Vergaderingen werden hardhandig uiteengeslagen en er von
den arrestaties en huiszoekingen plaats. Dit verergerde uit de aard der 
zaak nog na de Oktober-revolutie, die in de Amerikaans burgerlijke pers 
tot een ware hetz-campagne aanleiding gaf. De berichten in de Ame
rikaanse kranten waren uitermate fantastisch en het was moeilijk zich 
een juist beeld te vormen. Nu kwam het bijzonder goed te pas, dat wij 
door onze Russische vrienden en door particuliere verbindingen met 
Rusland beter op de hoogte waren. Samen met enige Russische kame
raden van de "Nowi Mir" stichtten wij een "Bureau voor bolsjewisti
sche informatie", dat gegevens verspreidde, ook aan de burgerlijke pers, 
die daarvan soms gebruik maakte. Behalve onze krant, die nu onregel
matig verscheen, publiceerden we enkele brochures en gelukte het, in 
samenwerking met een paar andere groepen, vergaderingen te orga
niseren. 

Ondanks alle leugens en verdachtmakingen in de pers veroorzaakte 
de Oktober-revolutie bij veel arbeiders en sommige intellectuelen in de 
Ver. Staten grote sympathie. Vergaderingen, die in verschillende vor
men en met goede sprekers werden gehouden, vonden een enthousiast 
gehoor. 

Op een dergelijke goed geslaagde vergadering herinner ik mij nog, 
dat een voorstel werd gedaan een Amerikaanse hulpbrigade te vormen 
om aan de Russische revolutie steun te verlenen. De meerderheid der 
aanwezigen gaf zich op als vrijwilliger en van alle kanten werden gel
delijke bijdragen toegezegd en zelfs lijfsieraden door de vrouwen spon
taan geofferd. 

* 
DAAR het steeds moeilijker werd betrouwbare berichten te krijgen, 

besloten mijn vrouw en ik in het voorjaar van 1918 te trachten 
Moskou te bereiken, om daar de toestand met eigen ogen te zien en aan 
de opbouw mee te werken. Ik kreeg een mandaat van de Propaganda 
Liga, deze op internationale bijeenkomsten te vertegenwoordigen en de 
opdracht, ter plaatse te onderzoeken, in hoe verre vrijwilligers uit de 
Ver. Staten zouden kunnen deelnemen aan de strijd en de opbouw in 
de Sowjet-Republiek. 

We maakten een moeilijke en avontuurlijke reis via Japan en verder 
dwars door Siberië. 1

) 

1) Deze reis is als feuilleton be3chreven in De Tribune van 1 oktober 1929 e.v. 

519 



Onze kinderen moesten we in Japan achterlaten, daar in het jaar 1918 
in Siberië de burgeroorlog nog in volle kracht was. Maar het gelukte 
ons toch, dwars door drie fronten, Moskou te bereiken in september 
1918, nog vóór het eerste jaarfeest van de revolutie, dat luisterrijk op 
het Rode Plein werd gevierd. 

In Moskou was onze eerste gang naar de redactie van de Prawda, die 
ons allerhartelijkst ontving en ons bij Buitenlandse Zaken bracht. 
Spoedig ontmoetten wij ook verschillende revolutionairen, die wij 
reeds in de Ver. Staten ontmoet hadden. Er was begrijpelijkerwijs veel 
belangstelling voor het gebeuren in het buitenland, waarvan Rusland 
evenzeer was afgesloten, als omgekeerd. 

Niet alleen vroeg men mij een voordracht te houden voor het Uit
voerend Comité der Sowjet, waarbij Alexandra Kollontay als vertaal
ster optrad, maar Lenin zelf nodigde mij uit voor een persoonlijk onder
houd in het Kremlin. 2 ) 

Het was verbazingwekkend hoe goed kameraad Lenin op de hoogte 
was met details van de Amerikaanse en Europese beweging. Hij stelde 
daarover allerlei vragen, maar zo, dat als ik ze niet kon beantwoorden, 
hij mij niet in verlegenheid bracht, maar dadelijk op iets anders over
ging. In het bijzonder interesseerde hij zich ook voor de Hollandse "Tri
bunisten", waarvan hij verschillende door persoonlijk contact en samen
werking kende. Typisch was ook, dat hij precies wilde weten, of mijn 
vrouw en ik wel persoonlijk voldoende verzorgd waren. Aan goede zorg 
en vriendschap ontbrak het ons inderdaad niet. Wij mochten zelfs ons 
middagmaal gebruiken aan de tafel van de Volkscommissarissen in het 
Kremlin. Niet dat dit een rijk voorziene dis was, maar honger behoefde 
men toch niet te lijden en zo nu en dan werden we eens verrast met 
sardines, e.d., buitgemaakt op de Engelsen, die vanuit Archangelsk 
opereerden, maar niet ver in de wildernis k(:mden doordringen. 

In overleg met kam. Swerdlow werd mij werk toegewezen als Inspec
teur van de Waterwegen, zodat ik reeds dadelijk gelegenheid had, een 
.goed stuk van Europees Rusland te leren kennen, door een dienstreis 
langs het kanalensysteem van Leningrad over de Ladoga- en Onega
meren naar de W olga en langs deze machtige rivier tot Kazan, waar de 
reis door ijsgang werd afgebroken. Op deze tocht bezocht ik een aantal 
los- en laadplaatsen en reparatie-inrichtingen voor rivierschepen, in 
verband met mijn opdracht om over een beter gebruik van het water
transport een rapport uit te brengen. 

Terug in Moskou maakte ik de grote spanning mee, over de vraag, 
of Duitsland na de November-revolutie van 1918 aldaar, bereid zou zijn 
tot samenwerking met Sowjet-Rusland. Telefonische gesprekken von
den plaats van Buitenlandse Zaken met Ledebour en Hoffman van de 
z.g. "Onafhankelijken", die toen in de nieuwe Duitse Regering zaten. 
Deze wezen echter iedere samenwerking af, hoewel er reeds een trein
lading met graan naar de Duitse grens was gezonden om die samen
werking in te leiden. 

In de eerste periode, toen de kapitalistische interventie van het bui
tenland nog niet op grote schaal was georganiseerd, was de hoop in 
2

) Daarover is een artikei versch€nen in het maandblad van de CPN, ".Commrmisme" 
van nov. 1935. 
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Sowjet-Rusland nog sterk gericht op hulp van de arbeidersbeweging 
in de Europese landen. In verband daarmee herinner ik mij een groots 
opgezette internationale demonstratie in Moskou en daarna in Lenin
grad, waaraan zoveel mogelijk personen uit allerlei landen deelnamen, 
daaronder ook Chinezen en Indiërs. Ook wij kwamen daaraan te pas en 
in Leningrad werden van de deelnemers foto's genomen, waarvan een 
aantal later in het Museum van de Revolutie te zien waren. Onze ver
bazing was echter niet gering, toen we daarbij mijn vrouw ontdekten 
als "Chinese" afgevaardigde. Het was toen n.l. winter en we waren 
allen in dikke pelsen gehuld en van pelsmutsen voorzien, zodat haar ge
zicht ook wel dat van een Chinese had kunnen zijn. De vergissing werd 
spoedig hersteld. 

Tegen het einde van 1918 had de revolutie een succes te boeken in 
Letland, waar de Duitsers uit Riga werden verdreven, zodat daar een 
bolsjewistisch bewind kon worden gevestigd. 

Door kam. Rosin had ik verbinding met de Letse kameraden en de 
President van de nieuwe Letse Republiek, kam. Stoetsjka, die toen in 
Moskou verblijf hield, verzocht mij met hem naar Riga te gaan als 
technisch adviseur. Met een groep Letse kameraden, waarvan velen hun 
vaderland in jaren niet hadden gezien, kwamen wij begin januari 1919 
in Riga. Mijn vriend, kam. Rosin, werd Volkscommissaris van Land
bouw en ik kon met mijn vrouw bij hem wonen. Er waren o.a. proble
men op te lossen in verband met de haven van Riga en men begon reeds 
een plan voor een waterkrachtcentrale voor te bereiden. Maar de vreug
de duurde niet lang, want in mei 1919 zegevierde de reactie weer, dit
maal met steun van Engeland vanaf de zeezijde en van Duitsland aan 
de landzij de. Kam. Rosin verloor daarbij het leven. 

Inmiddels was ik in maart 1919 naar Moskou teruggeroepen voor 
deelname aan de stichting van de Communistische Internationale, ter
wijl mijn vrouw op zich nam om, dwars door nog omstreden gebied, te 
trachten Holland te bereiken en daar de uitnodigingen voor het Congres 
over te brengen. Dit gelukte weliswaar, maar een terugtocht naar Mos
kou bleek onmogelijk en ik moest Nederland alleen vertegenwoordigen, 
terwijl mijn mandaat in Holland bleef. Wel had ik nog een mandaat van 
de Soc. Propaganda Liga van Amerika en bracht ik een verklaring mee 
van de illegale Japanse Partij, die zich solidair verklaarde met Sowjet
Rusland. Door aanbevelingen van onze Japanse kameraad Sen Kata
yama, die een ijverig lid was van de Amerikaanse Propaganda Liga in 
New York, nadat hij uit Japan had moeten vluchten, was het mij n.l. 
mogelijk geweest, in Japan verbinding te krijgen met de ondergrondse 
beweging aldaar. 

Bij de discussies op het Congres ontmoette ik Lenin opnieuw en de 
Camintern kwam onder zijn leiding tot stand. 

In verband met een begrafenisplechtigheid op het Rode Plein spoedig 
daarna, liep ik een dubbelzijdige longontsteking op en lag maandenlang 
tussen leven en dood, liefderijk verzorgd door Russische vrienden. 

Toen ik in het najaar van 1919 weer geheel op krachten was, bleek de 
Sowjet-Republiek van alle zijden bedreigd en van de buitenwereld af
gesloten. De Camintern achtte het nodig een vertegenwoordigend Bu
reau in West-Europa te stichten en wel in Amsterdam, met de opdracht 
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een internationale Conferentie bijeen te roepen. Mij werd verzocht de 
nodige instructies over te brengen, waartoe zich een gunstige reisgele
genheid voordeed. De laatste aanwijzingen ontving ik van Lenin per
soonlijk in een langdurig nachtelijk onderhoud op een tijdstip, dat 
Moskou ernstig werd bedreigd door Denikin, die toen bij Oriol stond 
en op Toela aanrukte. De rechtstreekse telefoon, die Lenin met het front 
verbond, ratelde telkens gedurende ons onderhoud en de berichten 
waren weinig bemoedigend.'') 

Het Internationale Bureau in Amsterdam kwam tot stand en een 
Internationale Conferentie werd bijeengeroepen. lVIaar deze onvoldoend 
representatieve bijeenkomst nam besluiten, die een sterk sektarisch ka
rakter hadden. Deze waren mede aanleiding tot de bekende brochure 
van Lenin over de "Kinderziekten van het Communisme". Gelukkig 
was intussen de militaire situatie voor Sowjet-Rusland ten goede ge
keerd en waren de internationale verbindingen voldoende hersteld, zo
dat het ·Amsterdamse Bureau kon worden opgeheven in de herfst 
van 1920. 

* 
NA de winter van 1920, die ik in verband met mijn gezondheidstoe-

stand in Italië (Lerici) doorbracht, kon ik in het voorjaar van 1921 
naar Moskou terugkeren, waar toen het derde Congres van de Camin
tern en het eerst Congres van de Profintern werden gehouden. 

In Lerici had ik een plan opgesteld voor de deelname aan de opbouw 
in Sowjet-Rusland door buitenlandse arbeiders en ingenieurs en dit 
plan werd door Lenin gesteund en door de Sowjet van Arbeid en Ver
dediging (S.T.O.) goedgekeurd. Zo ontstond de onderneming A. I. K. 
Koezbass (Autonome Industriële Kolonie Koezbass). De bedoeling 
daarvan was om met behulp van, in hoofdzaak Amerikaanse arbeiders 
en ingenieurs, een groot bedrijf te stichten, op de grondslag van moder
ne techniek en moderne methoden van organisatie en administratie, ten
einde deze methoden sneller ingang te doen vinden bij de nieuwe op
bouw in Sowjet-Rusland. Het bedrijf zou zoveel mogelijk onafhankelijk 
moeten zijn voor wat betreft grondstoffen en hulpmiddelen en zou eind
producten moeten leveren, waarvan de afzet verzekerd was. Na een 
plaatselijk onderzoek in de Oeral en Siberië werd in 1921 besloten tot 
een onderneming in het Koeznetsgebied in Siberië ten Zuiden van 
Tomsk, met rijke steenkolenlagen en mogelijkheden voor chemische 
en metallurgische industrieën. De nodige hulpindustrieën zouden wor
den aangesloten, waaronder een gemechaniseerd landbouwbedrijf, zo
dat het geheel economisch vrijwel onafhankelijk zou zijn, indien over 
voldoende invoer van moderne machines en geschoolde arbeidskrachten 
zou kunnen worden beschikt. In verband met het doel werd bepaald, 
dat de organisatie een grote mate van vrijheid zou genieten in de metho
den van beheer en administratie, hetgeen tot uitdrukking werd gebracht 
in de naam: Autonome Industriële Kolonie Koezbass. 

Dit was dus in zekere zin een vervulling van mijn opdracht van de 
Propaganda Liga in de Ver. Staten, om te trachten met behulp van 

3 ) Over deze ontmoeting met Lenin is een artikel verschejllen in "OonunuiJiisme" van 
juni 1936. 
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Amerikaanse arbeiders en sympathiserenden steun te verlenen bij de 
socialistische opbouw in Rusland. In verband met het karakter van de 
onderneming wilden de deelnemers niet werken op een coöperatieve 
grondslag met aandeel in de winst. Zij stelden zich in dienst van de 
Sowjet-opbouw onder rechtstreeks toezicht van en met steun van de 
S.T.O. (Raad voor arbeid en verdediging), waarvan Lenin toen voor-

zitter was. 
De resultaten hebben wel niet aan de wat al te hoog gespannen ver-

wachtingen van de deelnemers voldaan, maar het voorbeeld van inter
nationale solidariteit en de actieve medewerking van toegewijde in
dustrieel geschoolde krachten waren ongetwijfeld van wezenlijke be
tekenis voor de opbouw in de beginperiode van de socialistische in
dustrie. Aan dit opbouwwerk hebben ook Nederlandse arbeiders en in
genieurs een belangrijk aandeel gehad. 

Gedurende de periode van het bestaan der A. I. K. Koezbass van 1921 
tot 1927 werd de kolenproductie opgevoerd en een nieuwe chemische 
industrie ontwikkeld. In 1925 werd bovendien het arbeidsveld onder 
moeilijke omstandigheden over nieuwe gebieden uitgebreid en werd 
een hoogoven proef-bedrijf ingeschakeld. 

Intussen was het economische apparaat van de Sowjet-Unie zodanig 
versterkt, dat de uitzonderingspositie van de A.I.K. Koeszbass kon 
worden opgeheven en ging de leiding per 1 Januari 1927 in Russische 
handen over. Het jaar 1927 was ook het jaar, waarin het eerste 5-jaren
plan werd voorbereid en daarin nam de verdere ontwikkeling van het 
Koeznets-bassin, als een centrum van kolenproductie en metallurgie 
reeds dadelijk een belangrijke plaats in. 

Bij de viering van de 40-jarige herdenking van de Oktober-Revolutie 
staat de economische ontwikkeling van Siberië in het middelpunt van 
de grootse toekomstplannen en daarin speelt het Koeznets-gebied met 
de hoogovenbedrijven van Stalinsk en de chemische fabrieken van 
Kemerowo een voorname rol. 

Wie nu terugziet op de eerste moeilijke jaren van strijd en opbouw 
in Siberië na de Oktoberrevolutie van 1917, kan zich nauwelijks voor
stellen, hoe dit alles is uitgegroeid tot een machtige economische en 
politieke eenheid, die onverstoorbaar bijdraagt tot de verwezenlijking 
van het socialisme en het communisme. S. J. RUTGERS. 
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De eerste kunstmatige 
aards~atelliet 

1'\.p 4 oktober 1957 was de wereld .getuige van een uitzonderlijke ge
V""beurtenis - in de Sowjet-Unie .gelukte het de eerste kunstmatige 
aardsatelliet te lanceren. De kunstmaan werd op zijn baan door menige 
waarnemer in alle continenten gezien. Het scheppen van de kunstmaan 
was het resultaat van langdurige, volhardende onderzoekingen en ont
werpen, waaraan werd deelgenomen door grote groepen Sowjet-geleer
den, ingenieurs en werkers uit de industrie. 

Theoretisch was het vraagstuk van het zenden van een ruimteschip 
buiten de atmosfeer reeds in het begin van de 20ste eeuw opgelost door 
de vooraanstaande Russische geleerde K. J. Tsiolkowski, die aantoonde 
dat voor ruimtevluchten raketten moesten worden gebruikt. In de wer
ken van Tsiolkowski waren verscheidene kardinale problemen van het 
interplanetaire verkeer uitgewerkt en werd er op gewezen, dat het lan
ceren van een kunstmatige satelliet de eerste onmisbare stap in die 
richting zou zijn. 

De bouw van een kunstmaan vereiste de oplossing van een aantal 
uiterst moeilijke en volslagen nieuwe wetenschappelijke en technische 
vraagstukken. De grootste moeilijkheden deden zich voor bij het ont
werpen van de raket, die de satelliet naar zijn baan moest brengen. 
Er werd een perfect ontworpen raket voor het lanceren van de satelliet 
gebouwd. De ontwerpers hebben machtige motoren vervaardigd, die 
zowel bij grote koude als bij felle zonbestraling moeten kunnen werken. 
Er werd een zeer nauwkeurig en doelmatig systeem van automatische 
controle ontworpen om te verzekeren, dat de raket het traject, noodza
kelijk om de satelliet naar de door deze te volgen baan te brengen, zal 
afleggen. 

De oplossing van dit vraagstuk en van vele andere ingewikkelde 
problemen werd mogelijk door de toepassing van de modernste weten
schappelijke en technische verworvenheden op verschillende gebieden, 
en bovenal, door het hoge technische peil van de rakettenbouw in de 
Sowjet-Unie. De vervaardiging van een kunstmatige aardsatelliet in 
zulk een korte spanne tijds werd gewaarborgd door het hoge peil van 
de wetenschappelijke en technische kennis in de Sowjet-Unie, door de 
doelmatige en goed georganiseerde werkzaamheden van de onderzoe
kingsinstituten, constructiebureaux en industriële ondernemingen. 

Het afschieten van de satelliet was voorafgegaan door uitgebreide 
proefnemingen op het gebied van het ontwerpen en perfectioneren van 
onderdelen en van het project als geheel. Het geslaagde lanceren van 
de satelliet heeft de juistheid aangetoond van de berekeningen en van 
de fundamentele technische oplossingen, die bij het ontwerpen van de 
raket en van de satelliet werden gevonden. 

Het lanceren van de eerste door mensenhanden gemaakte maan is de 
eerste stap in het uitgebreide programma van wetenschappelijke on
derzoekingen, die gedurende het Internationale Geofysische Jaar met 
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behulp van diverse andere kunstmatige satellieten - die groter en 
zwaarder zullen zijn - zullen worden gedaan. De vervaardiging van de 
satelliet is de eerste stap naar het veroveren van de interplanetaire 
ruimte en naar ruimtevluchten. 

De kunstmatige satelliet heeft de vorm van een bol. Hij werd ge
plaatst in de neus van een raket en beschermd door een kegelvormige 
kap. De raket werd loodrecht de lucht ingeschoten. Spoedig na de start 
week hij, geleid door de ingebouwde instrumenten langzamerhand 
van deze verticale stijging af. Aan het einde van de vlucht naar de 
vastgestelde plaats bereikte de raket een hoogte van verscheidene hon
derden kilometers en bewoog hij zich voort evenwijdig aan het aard
oppervlak met een snelheid van ongeveer achtduizend meter per se
conde. Nadat de motoren hadden opgehouden te werken, werd de be
schermende kap weggeslingerd; de satelliet maakte zich los van de ra
ket en ging zelfstandig voort. 

Niet alleen de met apparaten uitgeruste satelliet cirkelt om de aarde, 
maar ook de raket en de beschermkap. Doordat de tijd tussen het weg
slingeren van de kap en het losmaken van de satelliet vrij gering was, 
waren de raket en de beschermkap gedurende enige tijd naar verhou
ding vrij dicht in de buurt van de satelliet. Ze cirkelden om de aarde 
langs banen, die zeer dicht bij die van de kunstmaan lagen. Door het 
verschil in omwentelingssnelheid om de aarde - als gevolg van de res
pectievelijke snelheden op het moment van de afscheiding en door de 
verschillende graden van atmosferische weerstand - raakten de drie 
lichamen van elkaar af en konden ze daarna op hetzelfde moment op 
volkomen verschillende punten van de aarde worden waargenomen. 

DE BAAN VAN DE SATELLIET 
De baan, die de satelliet beschrijft, heeft ongeveer de vorm van een 

ellips, waarvan een der brandpunten in het middelpunt van de aarde is 
gelegen. De hoogte van de baan van de satelliet varieert en verandert 
periodiek, waarbij het hoogste punt ongeveer 1000 kilometer bedraagt. 
In de eerste week lag het laagste punt van zijn baan boven het noorde
lijk halfrond en het hoogste punt boven het zuidelijk halfrond. 

De oriëntering van het vlak van de baan ten opzichte van de vaste 
sterren blijft nagenoeg constant. Doordat de aarde om haar as draait, 
verschijnt de satelliet bij elke omwenteling boven een andere plaats, 
waarbij hij telkens ongeveer 24 lengtegraden opschuift. De werkelijke 
verplaatsing in lengtegraden zal iets groter zijn, doordat het vlak van 
zijn baan langzamerhand in aan de omwenteling van de aarde tegen
overgestelde richting draait tengevolge van een verschijnsel, dat men 
in de sterrenkunde precessie noemt. Deze beweging van het vlak van 
de baan is onbetekenend en bedraagt met elke omwenteling ongeveer 
een kwartgraad in de richting van de lengte op aarde. Als gevolg 
van de relatieve verplaatsing van de aarde en van het vlak van de baan 
zal elke volgende omwenteling ongeveer anderhalfduizend kilometer 
westelijk van de voorgaande baan gelegen zijn, gemeten langs de Mos
kouse breedtegraad. In het gebied van de evenaar zal deze verplaatsing 
ongeveer 2.500 km bedragen. 

Het vlak van de baan staat in een hoek van 65 graden op dat van de 
evenaar. Zodoende passeert de satelliet op zijn baan gebieden, die tus
sen de Noord- en Zuidpoolcirkel liggen. Ten gevolge van de draaiing 
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van de aarde rond haar as is er een verschil tussen de hoek van de baan 
ten opzichte van de evenaar en de hoek van het vlak van de baan. Wan
neer de satelliet over het noordelijk halfrond kruist, passeert hij de 
evenaar in een hoek van 71,5 graden in noordoostelijke richting. Dan 
draait hij langzamerhand naar het oosten en bij het bereiken van de 
65ste noordelijke breedtegraad draait hij naar het zuiden en kruist de 
evenaar in zuidwestelijke richting in een hoek van :59 graden. Op het 
zuidelijk halfrond loopt het traject tot de 65ste zuidelijke breedte
graad en buigt dan af naar het noorden, weer in de richting van het 
noordelijk halfrond. 

Met de tijd en door de weerstand in de bovenste lagen van de atmos
feer zullen vorm en afmeting van de baan langzamerhand veran
deren. Aangezien de dichtheid van de atmosfeer op de grote hoogte, 
waar de satelliet zich voortbeweegt, buitengewoon gering is, zal de ver
andering van zijn baan in het begin zeer langzaam gaan. Het hoogste 
gedeelte van zijn baan zal sneller veranderen dan het laagste punt 
en de baan van de satelliet zal langzamerhand de vorm van een cirkel 
aannemen. Wanneer de satelliet lagere, dichtere lagen van de atmos
feer binnendringt, zal de weerstand steeds sterker worden. 
De satelliet zal heet worden en tot as verbranden, zoals de meteoorste
nen, die uit de wereldruimte vallen en in de aardatmosfeer doordringen. 

Op het ogenblik is de dichtheid van de bovenste lagen van de atmos
feer onvoldoende bekend. Daarom is het tot dusverre onmogelijk nauw
keurig te voorspellen, hoelang de vlucht van de satelliet langs zijn baan 
zal duren. De gegevens, die thans beschikbaar zijn over de dichtheid 
van de bovenste lagen van de atmosfeer, zowel als de resultaten van 
de metingen, die op de baan van de satelliet worden verricht, geven 
grond aan de veronderstelling, dat de satelliet gedurende lange tijd om 
de aarde zal cirkelen. 

De omwentelingstijd van de satelliet is aanvankelijk 96 minuten. 
Wanneer de baan kleiner wordt, wordt deze periode geringer. De snel
heid, waarmee dit gebeurt, zal de snelheid aangeven waarmee de vorm 
van de baan verandert. Daarom is de nauwkeurige meting van de om
wentelingsperiode een buitengewoon belangrijke en verantwoordelijke 
taak. 

De baan van de Sowjet-kunstmaan is zodanig, dat hij in alle conti
nenten en over een groot aantal breedtegraden kan worden waargeno
nomen. Dit opent grote mogelijkheden voor de oplossing van verschil
lende wetenschappelijke problemen. Het is goed er op te wijzen, dat het 
afschieten van de satelliet naar deze baan veel moeilijker is dan het 
lanceren naar een baan, die dichter bij het vlak van de evenaar ligt. 
Bij het lanceren langs de evenaar is het mogelijk gebruik te maken van 
de aarde om de raket extra-snelheid te geven. 

OBSERVERING VAN DE BEWEGING VAN DE SATE.LLIET 

Een van de belangrijkste onderdelen van het onderzoek, dat met be
hulp van de kunstmatige aardsatelliet wordt uitgevoerd, is het waar
nemen van zijn bewegingen, het verloop van deze waarneming en het op 
grondslag daarvan voorspellen van de toekomstige bewegingen van de 
satelliet. Waarnemingen van de satelliet worden uitgevoerd met be-
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hulp van radio en door waarnemingsposten (observatoria) met behulp 
van optische instrumenten. Naast de waarnemingen van hiervoor spe
ciaal uitgeruste experts wordt ook op. ruime schaal gebruik gemaakt 
van radio-amateurs en groepen amateur-sterrekundigen, die vanuit spe
ciale waarnemingsposten met daartoe speciaal vervaardigde optische 
instrumenten waarnemingen verrichten. In de USSR wordt de satelliet 
regelmatig geobserveerd door 66 optische waarnemingsstations en 26 
clubs van radio-amateurs, die overvloedig voorzien zijn van radio-uit
rusting. Bovendien worden door duizenden individuele radioamateurs 
waarnemingen gedaan. De wetenschappelijke stations verrichten hun 
waarnemingen met behulp van radiopeilingen, met optische methoden 
en door middel van fotografie. 

Om even dieper in te gaan op de waarnemingsmethoden van de ama
teur-astronomen en radio-amateurs, het volgende: De amateur-astro· 
nomen hebben een groot aantal optisch perfecte telescopen, die een 
grote hoek bestrijken, en die speciaal voor dit doel zijn vervaardigd. De 
waarnemingsposten zijn ook voorzien van instrumenten, die het mo
gelijk maken de positie van de satelliet in het hemelruim op een be
paald moment vast te stellen. 

Deze instrumenten zijn acuraat genoeg om die positie vast te stellen 
met een nauwkeurigheid van 1 graad, en de tijd, waarop die positie is 
vastgesteld met een mogelijke afwijking van niet meer dan één seconde. 
Deze optische waarnemingsstations observeren de satelliet in de och
tend of in de avond, wanneer de oppervlakte van de aarde al in de scha
duw ligt, terwijl de satelliet, die op grote hoogte vliegt, verlicht is door 
de zon. 

Gezegd dient te worden, dat het observeren van de satelliet met be
hulp van astronomische instrumenten vrij moeilijk is en verschilt van 
het waarnemen van de normale hemellichamen, doordat de satelliet 
een grote snelheid heeft, waarbij hij gemiddeld een graad per seconde 
aflegt. Teneinde de betrouwbaarheid van de waarnemingen te verze
keren, werkt elk optisch station met een of twee reeksen telescopen, 
een rij gericht langs de noord-zuidlijn en een andere rij in een richting 
loodrecht op de zichtbare baan van de satelliet. Bovendien maken de 
stations bij het waarnemen van de satelliet gebruik van een methode, 
gebaseerd op de zogenaamde regel van de "plaatselijke tijd". Deze 
methode is gebaseerd op het feit, dat de baan van de satelliet niet mee~ 
draait met de dagelijkse omwenteling van de aarde en dat de satelliet 
een gegeven breedtegraad steeds op hetzelfde moment passeert, indien 
die tijd gemeten wordt in de z.g. plaatselijke sterrentijd Dit moment 
verandert slechts langzaam, ten gevolge van de precessie, daar de sa
telliet in de absolute ruimte rond de as van de aarde draait. Als gevolg 
hiervan zal de satelliet. waargenomen vanuit een bepaald waarne
mingsstation, in het verloop van zijn vlucht een reeks (denkbeeldige) 
punten in het hemelruim passeren, die men verwachtingspunten zou 
kunnen noemen. Door nu de as van de optische instrumenten op het 
eerstvolgende berekende verwachtingspunt te richten, zal het station 
vroeger of later onvermijdelijk de satelliet vinden. 

Waarnemingen van de satelliet worden verricht door een groot aan
tál radio-amateurs, die met speciaal ontworpen radio-ontvangers wer-
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ken. De schema's ervan en die van de erbij behorende installatie voor 
het bepalen van de richting werden lang voor het lanceren van de satel
liet gepubliceerd in het populair-wetenschappelijke radiotechnische tijd
schrift "Radio". De inlichtingen over de bewegingen van de satelliet, 
die door radio-amateurs worden verstrekt, kunnen niet alleen worden 
gebruikt voor het bestuderen van de wetten, die betrekking hebben op 
het doordringen van de atmosfeer door radiogolven, maar ook voor de 
ruwe berekening van de elementen van de satellietbaan, vooral wan
neer de richtingzoeker wordt gebruikt. 

Er is reeds een groot aantal waarnemingen van radio-amateurs ont
vangen. Op verscheidene plaatsen is het passeren van de satelliet waar
genomen door amateur-astronomen. Elders hebben helaas wolkenfor
maties tot nu toe optische waarnemingen onmogelijk gemaakt. 

Alle gegevens, opgetekend door wetenschappelijke stations en door 
radio- en optische waarnemingen door amateurs, worden verzameld en 
uitgewerkt. Dit maakt het mogelijk, zowel de elementen van de satel
lietbaan als de verandering ervan te berekenen. Bij het uitwerken van 
de gegevens wordt gebruik gemaakt van de nieuwste rekeninstallaties, 
zoals electronische rekenmachines. De gegevens maken het ook moge
lijk, met groter nauwkeurigheid de parameters van de satellietbaan 
vast te stellen en de bewegingen van de satelliet te voorspellen. Daar
enboven worden de gegevens, die van de waarnemingsstations binnen
komen, gebruikt voor een aantal geofysische onderzoekingen, die met 
behulp van de satelliet worden verricht, zoals bijvoorbeeld, het vast
stellen van de dichtheid van de atmosfeer door de verandering van de 
parameters van de satellietbaan, enz. 

BIJZONDERHEDEN VAN DE SATELLIET 

Zoals al gezegd, is de satelliet een bol met een diameter van 58 cen
timeter en een gewicht van 83,6 kg. Zijn hermetisch gesloten omhulsel 
is gemaakt van aluminium-legeringen. Het oppervlak ervan is gepolijst 
en speciaal bewerkt. Het omhulsel bevat de gehele apparatuur van de 
satelliet, alsmede de daartoe benodigde krachtbron. Voor het lanceren 
werd de bol gevuld met gasvormige stikstof. 

Antennes in de vorm van vier metalen staven met een lengte van 2,4 
tot 2,9 meter zijn aan de buitenkant van de bol bevestigd. Tijdens de 
vlucht van de satelliet naar zijn baan lagen de antennestaven tegen de 
raket aangevouwen. Op het moment, dat de satelliet de raket verliet, 
klapten de antennes op hun scharnieren naar buiten. 

De satelliet is, vliegend langs zijn baan, periodiek aan grote tempera
tuurverschillen blootgesteld: verhit gedurende zijn vlucht over de door 
de zon beschenen zijde van de aarde, afgekoeld gedurende zijn vlucht 
in de schaduw van de aarde, onderhevig aan de warmte-effecten van 
de atmosfeer enz. Bovendien straalt de uitrusting van de satelliet een 
zekere hitte uit. Wat het warmte-aspect betreft is de satelliet een on
afhankelijk hemellichaam, dat warmtestralen uitwisselt met de om
ringende ruimte. 

Met het oog hierop leverde het vraagstuk van het gedurende lange 
tijd verzekeren van een normale temperatuur, nodig voor het functio
neren van de installaties van de satelliet aanzienlijke moeilijkheden 
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van principieel nieuwe en ingewikkelde aard op. Deze temperatuurs
regeling is in de eerste satelliet verzorgd door een geschikte keuze van 
de mate van uitstraling en absorptie van de zonnestraling door het op
pervlak van de satelliet, en door het regelen van de warmteweerstand 
tussen het omhulsel van de satelliet en de installaties erin, waarbij 
stikstof onder druk door de bol circuleert. 

De satelliet bevat twee radiozenders, die onafgebroken radiosignalen 
uitzenden van 20,005 en 40,002 mega-Hertz - dit is 15 en 7,5 meter 
golflengte. 

Vermeld dient te vvoi'den, dat het naar verhouding grote gewicht van 
de Sowjet-satelliet het mogelijk heeft gemaakt hem met krachtige ra
diozenders uit te rusten, die de ontvangst van de seinen van de satelliet 
op grote afstand mogelijk maken en zodoende een groot aantal radio
amateurs over de gehele wereld in staat stelt aan de waarnemingen 
deel te nemen. De eerste dag van de vlucht van de satelliet bevestigde, 
dat het mogelijk is de seinen over een afstand va_n verscheidene duizen
den kilometers op te vangen met de bij radio-amateurs in gebruik zijn
de normale apparaten. Er zijn verscheidene gevallen bekend geworden, 
waarbij de signalen van de satelliet opgevangen zijn op afstanden van 
10.000 kilometer. 

DE RADIOSIGNALEN VAN DE SATELLIET 

De signalen, die door de zenders van de satelliet worden uitgezonden, 
hebben de vorm van telegrafische seinen. Het signaal op de ene fre
quentie wordt uitgezonden in de pauze van de uitzending van de andere. 
De gemiddelde duur van de signalen van elk der frequenties is onge
veer 0,3 seconde. Deze signalen worden gebruikt voor waarnemingen 
van de baan van de satelliet en voor het oplossen van een aantal weten
schappelijke vraagstukken. Teneinde de processen, die binnen in de sa
telliet plaats vinden te registreren, is hij uitgerust met gevoelige ele
menten, die de telegrafische sein~n en de verhouding tussen de lengte 
van deze seinen en pauzes veranderen, bij veranderingen in bepaalde 
elementen van de satelliet, zoals de temperatuur, enz. De seinen van de 
satelliet worden geregistreerd en daarna uitgewerkt en geanalyseerd. 

Er moet rekening mee worden gehouden, dat de radiozender na een 
zekere periode zal ophouden te functioneren. Dit kan gebeuren, bv. in 
het geval, dat een meteoorsteen door het omhulsel van de satelliet heen
dringt of de antenne beschadigt. Bovendien heeft de satelliet slechts een 
beperkte hoeveelheid electrische energie. Wanneer de zenders ophou
den te functioneren, zullen de waarnemingen worden verricht door op
tische methoden en radiopeilinstallaties. 

Van groot belang zijn de waarnemingen van de voortplanting van de 
radiogolven, die door de satelliet worden uitgezonden. Het grootste 
deel van de kennis omtrent de ionosfeer (de ionosfeer is de aardatmos
feer boven 80 km hoogte, dit gedeelte is electrisch geladen) is b.v. ver
kregen door het bestuderen van radio-golven, die van de aarde zijn uit
gezonden en die teruggekaatst zijn door delen van de ionosfeer beneden 
het peil van de maximum electriciteitshoeveelheid van de ionosfeer
lagen. We kennen in feite op het ogenblik nog niet de hoogte van de 
bovenste lagen van de ionosfeer. 
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De satelliet maakt het mogelijk om gedurende vrij lange tijd radiosig
nalen te ontvangen van twee verschillende frequenties uit delen van 
de ionosfeer, die voordien onbereikbaar waren voor lange-afstands
observaties, lagen boven die, waar de electrische lading het grootste is 
en mogelijk boven de zuivere ionosfeer. 

Het meten van de hoogte van de ontvangen signalen en van de bre
kingshoek van radiogolven van verschillende frequentie stelt de ge
leerden in staat gegevens te verkrijgen over de absorbering van radio
golven in de tot nu toe niet onderzochte delen van ionosfeer en inlich
tingen te verkrijgen over de structuur van deze delen. 

Het programma van wetenschappelijke waarnemingen door middel 
van kunstmatige aardsatellieten is zeer uitgebreid en bestrijkt vele 
takken van wetenschap van de bovenste lagen van de atmosfeer en de 
bestudering van de kosmische ruimte rond de aarde. 

Daartoe behoren: de bestudering van de toestand van de ionosfeer; 
haar scheikundige samenstelling, druk en dichtheid, magnetische me
tingen, de bestudering van de radio-straling van de zon, de pri
maire samenstelling en variaties van kosmische stralen, de ultraviolette 
en röntgendelen van het zonnespectrum, van de electrastatische velden 
in de bovenste lagen van de atmosfeer en micro-deeltjes. Deze eerste 
satelliet zal al inlichtingen geven over verscheidene van deze vragen. 

Ten aanzien van de kosmische stralen voorziet het programma in de 
bestudering van het relatieve gehalte aan verschillende kernen in pri
maire kosmische straling. Met name zijn de geleerden er op uit het rela
tieve gehalte aan kernen van lithium, berilium en borium alsook aan 
kernen met hoge ladingen te leren kennen. Op dit gebied zal de satelliet 
inlichtingen geven, die door vroegere onderzoekingsmethodes niet kon
den worden verkregen. 

De installaties, die door satellieten worden meegevoerd, maken het 
mogelijk de veranderingen van de stroom kosmische stralen buiten de 
aardatmosfeer te bestuderen, hetgeen vanaf de aarde bemoeilijkt wordt 
tengevolge van de grote dichtheid van de atmosfeer. De aldus verkregen 
gegevens zullen het mogelijk maken, de dagelijkse, halfdagelijkse en 27-
daagse veranderingen te meten en hun verband met de verschijnselen 
op de zon. De satelliet maakt het mogelijk de zojuist genoemde metin
gen over de gehele aardbol te verrichten. 

De korte-golfstraling van de zon is tot dusverre nauwelijks bestu
deerd, als gevolg van het feit, dat deze door de atmosfeer wordt geabsor
beerd. De satelliet, die op een grote hoogte cirkelt, zal het mogelijk ma
ken de ultra-violette en röntgen-sectoren van het zonnespectrum te be
studeren en de veranderingen in de intensiteit van de zonnestraling vast 
te stellen met behulp van instrumenten, die door Sowjet-natuurkun
digen zijn ontwikkeld. Dit zal van het grootste belang zijn, daar men op 
het ogenblik aanneemt, dat het de korte-golfstraling van de zon is, die 
de electrische lading van de bovenste lagen van de atmosfeer doet 
ontstaan. Bijgevolg zullen deze waarnemingen een nieuw licht werpen 
op de processen bij de vorming van de ionosfeer. Gezien het feit, dat 
de korte-golfstraling van de zon veroorzaakt wordt door de corona, het 
allerbuitenste deel van de zon, zullen de verkregen gegevens nieuwe 
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inlichtingen opleveren omtrent de structuur van de corona. 
Buiten de korte-golfstraling van de zon worden de processen in de 

bovenste lagen van de aardatmosfeer in grote mate beïnvloed door 
de radiostraling van de zon. Daartoe is het van het grootste belang, de 
aard van de radiostraling vast te stellen, de intensiteit er van, de snel
heden van de deeltjes, die door de zon worden weggeslingerd, en de rol 
van de radiostraling van de zon bij de vorming van het Poollicht. Ook 
deze vraagstukken zullen worden opgehe1devd met behulp van instru
menten, die door aavdsatellieten worden meegevoerd. 

De vlucht van de satelliet boven de geïoniseerde lagen van de atmos
feer maakt het mogelijk een aantal conclusies te verifiëren die zijn 
getrokken op grond van verscheidene hypothesen met betrekking tot 
het bestaan van in een kring optredende electrische stromen in de bo
venste lagen van de atmosfeer. 

Van aanzienlijk belang zal de bestudering zijn van electrastatische 
velden op grote hoogten - zo'n 1000 kilometer. De satelliet zal ook hel
pen vast te stellen of de aarde met haar atmosfeer een (electrisch) ge
laden of ;neutraal systeem vormt. Behalve de bestudering van de iono
sfeer volgens de indirecte methode van het observeren van het door
komen van radiogolven, voorziet het program van onderzoekingen met 
behulp van een satelliet in directe metingen van de ionische concentra
tie op verschillende hoogten en - in de toekomst - van de chemische 
samenstelling van de ionosfeer door massa-spectrametrische methoden. 

Het is onmogelijk, op deze plaats alle wetenschappelijke waarne
mingen te bespreken, die gedurende het Internationale Geofysische 
Jaar met behulp van satellieten gedaan zullen worden, maar toch dient 
er nog even melding gemaakt te worden van de bestudering van mete
orieten in de bovenste lagen van de atmosfeer. Het voornemen bestaat, 
de gegevens te verkrijgen over de hoeveelheid en de snelheden van 
de kleinste deeltjes, die vanuit de lwsmische ruimte de atmosfeer bin
nendringen. 

De kunstmatige aardsatelliet is de eerste stap naar de verovering 
van de kosmische ruimte. Alvorens over te gaan tot het maken van 
vluchten met bemande satellieten, is het noodzakelijk de uitwerking 
van kosmische vluchten op levende organismen te bestuderen. Dit zal, 
in eerste instantie, met behulp van dieren geschieden. De Sowjet-Unie 
heeft reeds raketten de lucht in gestuurd, die dieren aan. boord hadden 
en zal een satelliet afschieten met dieren als passagiers voor gedetail
leerde waarnemingen van hun gedrag en het verloop van fysiologische 
processen. 

Men kan veilig aannemen, dat het uitvoeren van dit program van 
wetenschappelijke onderzoekingen met behulp van kunstmatige aard
satellieten een revolutionaire rol zal spelen op menig gebied van de 
fysica, geofysica en astrofysica. 

Met de succesvolle lancering van een kunstmatige aardsatelliet heb
ben wetenschap en techniek een nieuwe, kwalitatieve sprong voor
waarts gedaan, door gebruik te maken van directe methoden van we
tenschappelijk onderzoek in de tot nu toe ontoegankelijke kosmische 
ruimte waardoor de weg geëffend zal worden voor toekomstige reizen 
door het heelal. 

Prawda, 9 oktober 1957 
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BOEKBESPREKING: 

Nederlandse artsen bezochten de Sowj'et.,UnieJ 

In september 1955 hebben Dr. J. Gerbrandy, arts voor inwendige ziehen aan 
het Antony van Leeuwenhoekhuis te Amst.erdam, Prof. Dr. J. Goslings, reuma
arts te Leiden, Prof. Dr. G. A. Lindeboom, arts voor inwendige ziekten en me
disch geschiedkundige te Amsterdam, H. R. van der Molen, huisarts en arts voor 
ziekten der aderen te Terwalde en F. J. F. Steiner, reuma~arts te Amsterdam, 
gezamenlijk een bezoek gebracht aan de Sowjet-Unie op uitnodiging van de 
WOKS, de Sowjet-organisatie voor culturele betrekkingen met het buitenland. 

Prof. Lindeboom levert over deze reis een beknopt verslag,*) 123 bladzijden 
omvattend en verlucht met een aantal foto's buiten de tekst. Bij de samenstelling 
van zijn boekje heeft Prof. Lindeboom tevens gebruik gemaakt 'Van opmerkingen 
en aantekeningen zijner reisgenoten. In een woord vooraf, veertien hoofdstukken 
en een aanhangsel geéft hij zijn impressies weer en waarschuwt er aanstonds 
voor, dat zijn uiteenzettingen niet beschouwd mogen worden als "een verantwoor~ 
de, critische beoordeling van de gezondheidszorg en geneeskunde in de Sowjet
Uni·e", maar dat zij een "min of meer journalistiek verhaal van het geziene" voor 
belangstellenden vormen. Met inachtneming van dit voorbehoud uit de schrijver 
intussen wel degelijk lof en critiek, hetgeen zijn schildering verlevendigt. 

* Het zij toegestaan een greep te doen uit de door de auteur verstrekte gegevens. 
Hij merkt op, dat het 'verbeteren van de treurige toestand der gezondheid onder 
de massa van het volk in Rusland, zoals die uit de Tsarentijd was overgebleven, 
aangepakt werd door "het revolutionaire bewind, dat in 1917 de regering over
nam - e·en onderneming, zoals de wereldgeschiedenis nog nimmer had gezien". 
Prof. Lindeboom vergelijkt de op zijn reis verzamelde ervaringen met de op meer 
studie berustende publikaties van de Angelsaksische deskundigen H. Sigerist 
en Fox. 

Hij stelt vast, dat in de Sowjet-Unie de gehele voorbehoedende zowel als 
verhelpende gezondheidszorg genationaliseerd werd, voorts dat de nadruk er op 
de voorbehoeding valt en dat geneeskundige hulp voor iedere burg.er er kosteloos 
is. De Sowjet-Unie - zo meldt hij - telt één arts op elke 660 inwoners, waarbij 
de auteur aan de hand van feiten de degelijkheid der opleiding doet uitkomen en 
de •verplichte herscholing onderstreept waardoor de artsen genoodzaakt zijn "bij" 
te blijven. "Op het punt van het zogenaamde 'postgraduate' onderwijs", aldus de 
schrijver, "is Rusland ons dus zeker vooruit." ('Postgraduate' wil zeggen: nadat 
men de voorgeschreven graad behaald en de daarme.~ verbonden wettelijke be
voegdheden verworven heeft) . 

Ter vergelijking moge ik inlassen, dat de "artsen-dichtheid" in Nederland 
geringer is dan in de Sowjet-Unie: ginds 1 arts op 660 inwoners, hier 1 arts op 
meer dan 1000 inwoners. 

Prof. Lindeboom onderstreept de korte werktijden der artsen in de Sowjet-Unie 
(in het algemeen 6% uur maar soms worden er extra-diensten waargenomen), 
werktijden die o.a. het voortz.etten van studie en onderzoek ten goede komen. 
De schrijver maakt er gewag van, dat in de Sowjet-Unie de werkende mensen 
mede ter voorkoming van ziekte en uitputting een maand (doorbetaalde) vacantie 

*) Prof. Dr. G. A. Lindeboom, "Medische indrukken uit Rusland", uitg. Et:ven Bohn, 
Haarlem, 1957. Prijs: f 6;50. 
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genieten. Hoewel .voor hem de vraag bestaat of werkelijk iedere Sowjet-burger 
de gelegenheid wordt geboden om de rust- en vacantie-oorden aan de Zwarte Zee 
en elders te bezoeken, vermeldt hij met nadruk, dat .. het nieuwe régime" er in elk 
geval in geslaagd is deze geneugten en voordelen .. te brengen onder het bereik 
van grote groepen der bevolking, die daar vroeger niet aan kondf'!l denken. Dit 
moet zeker ook aan de arbeidsvreugde ten goede komen." 

Het Nederlandse artsengroepje was te gast bij een reeks medische instelling-en 
in verschillende delen der Sowjet-Unie en Prof. Lindeboom laat zijn licht schijnen 
over aard en uitvoering van het werk aldaar, waarbij in het algemeen zijn oordeel 
gunstig luidt. Hij voegt eraan toe, dat hij niet heeft kunnen controleren, of overal 
in de Sowjet-Unie de medische diensten op hetzelfde peil staan. Ettelijk bladzijden 
wijdt de auteur aan de gestadig voortgezette medische controle op de gehele Sow
jet-bevolking ter bestrijding en vooral 'voorkóming van (voortgezette) kanker en 
tuberculose, waarbij hij o.m. ingaat op de verplichte inenting tegen tuberculose. 

Hij verzuimt niet .. melding te maken van een aantal vindingen en methoden 
welke in de Sowjet-Unie hun oorsprong hebben en die soms elders nog weinig 
of niet bekend zijn, bijv. transfusie met behulp van lijkenbloed onder de nodige 
voorzorgen, hetgeen toediening van een grote hoeveelheid bloed ineens mogdijk 
maakt zonder dat daarbij vele bloedgevers (met bloed van de vereiste samen
stelling!) nodig zijn. Verder: het overwinnen van de klinische dood in bepaalde 
gevallen, dus nadat medisch de dood is geconstateerd. Voor de ogen der bezoe
kers werd de opwekking uit de klinische dood gedemonstreerd aan een verbloede 
hond door Prof. Njegowski te Moskou. Prof. Lindeboom maakt ook melding van 
de bouw en het gebruik van het hier nog onbekende vaathechtapparaat van Prof. 
Androssow. Hij geeft een korte schets van de psycho-profylactische methode tot 
pijnloze baring en bespreekt het reeds vermaard geworden vaccin. (middel tot 
onvatbaarmaking) tegen multipele sclerose (veelvoudige verharding) van Mar
godis en Mevrouw Sjoebladse. 

Telkens blijkt, dat, ook in vooraanstaande functies, het aantal vrouwelijke 
geneeskundigen groot is en absoluut genomen overtrdt in de Sowjet-Unie het 
aantal vrouwelijke artsen en vrouwelijke medische studenten dat der mannen. 

Naar de mening van Prof. Lindeboom staat het onderwijs in de geschiedenis 
der geneeskunde in de Sowjet-Unie op beter plan dan in ons land. Zo bleek onder 
de vakgenoten in de Sowjet-Unie o.m. goed bekend te zijn, dat in de loop der 
eeuwen Nederlandse geneesheren een aanzienlijke plaats in Rusland hebben be
kleed. Op 9 september 1955 hield Prof. Lindeboom in het Medisch-Historisch 
Instituut te Moskou onder levendige belangstelling een lezing over .. Medische 
betrekkingen tussen Rusland en Nederland in het begin der achttiende eeuw". Te 
Leningrad kreeg hij de manuscripten van en betreffende de beroemde Herman 
Boerhaave ( 1668-1738) ter inzage en werden hem micro-films aangeboden van 
al die onderdelen der verzameling welke hij op de filmband overgenomen wenste 
te zien. Op 6 januari 1956 heeft Prof. Lindeboom die micro-films ter Sowjet
Ambassade in Den Haag in ontvangst genomen. Als gebaar van erkentelijkheid 
hebben de directeuren der Vrije Universiteit te Amsterdam (de hoger-onderwijs
instelling op protestantse grondslag waaraan Prof. Lindeboom verbonden is) het 
mogelijk gemaakt, dat de bibliotheek van Leningrad een volledige jaaruitgave der 
.. Excerpta Medica" ( .. Geneeskundige Uittreksels") toegezonden kreeg. 

De Nederlandse bezoekers waren zeer te spreken over de organisatie van de 
reis en over het feit, dat er rekening w.erd gehouden met de voorkeuren der vcr
schillende leden van de groep ten aanzien van bepaalde medische onderzoekingen 
en diensten. 

* Het voorlopig oordeel dat Prof. Lindeboom en zijn medereizigers over de ge-
neeskunde en de gezondheidsdienst in de Sowjet-Unie vellen, luidt positief. Hij 
kan de vraag .,of we bij ziekte daar rustig ons aan de Russische collega's zouden 
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hebben toevertrouwd ... niet anders dan bevestigend beantwoorden." Even ver
der zegt hij: "Ongetwijfeld zagen we punten waar het westen aan de Russische 
geneeskunde veel te geven heeft, anderzijds waren er ook punten, waar Rusland 
weer iets mede te delen scheen te hebben." 

Op een aantal zaken oefent Prof. Lindeboom critiek. Zo stelt hij vast, dat 
meer dan eens buitenlandse vakliteratuur in onvoldoende mate aanwezig was. 
Sommige toestellen en methoden, waarvan men naar het oordeel van Prof. Linde
boom in het westen veel nut hedt ondervonden, ontbreken in de Sowjet-Unie. 

Diverse medische uitspraken van Prof. Lindeboom onttrekken zich aan mijn 
oordeel. Als echter Prof. Lindeboom verklaart, dat de planmatigheid van het 
wetenschappelijk onderzoek in de Sowjet-Unie toont, dat "Rusland niet de vrij
heid van de wetenschappelijke onderzoeker kent, welke voor ons geldt als één der 
hoofdvoorwaarden voor een gunstige ontwikkeling der wetenschap", dan moet 
men allereerst vaststellen, dat de door Prof. Lindeboom zelf in zijn boekje ver
melde fdten in geen enkel opzicht tonen dat de ontwikkeling der wetenschap in 
de Sowjet-Unie ongunstig zou afsteken bij die "in het westen". Planmatigheid en 
dwang zijn tweeërlei. Prof. Lindeboom laat niet na, te erkennen, dat in de Sowjet
Unie. de gelegenheid bestaat om een "keuze-onderwerp te behandelen, als (de ge
interesseerde onderzoeker) er het belang van heeft aangetoond." Door de plan
matigheid, gepaard met beschikbaarstelling van zeer uitgebreide materiële mid
dden en zorgvuldige arbeid, blijken in de Sowjet-Unie grootscheepse onderzoe
kingen en massale maatregelen in het belang der bevolking (o.a. op geneeskundig 
gebied) mogelijk, welke men onder kapitalistische verhoudingen geheel of ten 
dele ontbeert. 

Dat de wetenschappelijke critiek in sommige opzichten in de Sowjet-Unie een 
tijdlang belemmerd is geweest, is juist. Daartegen is echter stelling genomen, met 
name ook door de CPSU, zodat Prof. Lindebooms formulering, wanneer hij, 
sprekende over Pawlow, zegt, dat .. voorzichtig afwijkende meningen geduld ... 
worden", het wezen van de huidige situatie nid weergeeft. Als niet-materialist 
heeft Prof. Lindeboom, naast zijn bewondering voor Pawlow, ernstige bezwaren. 
Dit staat hem uiteraard vrij, maar het komt mij voor, dat dit het oordeel van de 
auteur over het Pawlowistisch onderzoek aanvechtbaar maakt. Zo is bij Prof. 
Lindeboom de vraag gerezen. ,.of de psychiatrie in Rusland bloeit". Hij verstrekt 
daarbij nauwelijks enig psychiatrisch (de geneeskunde der geestesstoringen be
treffend) gegeven. Psychiatrische instellingen zijn blijkbaar door de artsengroep 
niet bezocht en zo hoort men o.a. niets over de ook buiten de grenzen der Sowjet
Unie bekend geworden Pawlowistische slaapgeneeswijze. De schrijver, die menige 
bron opgeeft, maakt geen melding van psychiatrische literatuur, bijv. het voor 
westelijke lezers gemakkelijk toegankelijke overzicht van de Amerikaan J. 
W ortis, .,Soviet Psychiatry" ( Baltimore, 1950). Dit werk is op enige punten 
wat verouderd, maar vrij uitvoerige gegevens vindt men over dit onderwerp in 
nieuwe Franse en Duitse uitgaven zoals La Raison, Sowjetwissenschaft e.a. 

Beklemtoond mag m.i. worden, dat het ongemotiveerd is, te stellen, dat de 
Pawlowisten met hun poging in beginsel te ver zouden gaan, hetgeen natuurlijk 
n i et wil zeggen, dat ook bij dit onderzoek geen fouten zouden voorkomen. 

* De eindconclusies van Prof. Lindeboom zijn opwekkend en optimistisch. Hij 
stelt vast: ,.Van Russische zijde schijnt beslist naar meer aanraking niet alleen met 
de westerse geneeskunde maar ook met de westere geneesheren te worden ge
streefd." En hij voegt daar onder meer aan toe: .. Waar het om gaat, is, dat de 
geneeskunde een zaak der gehele mensheid is, en dat het mee-arbeiden daarin, 
door ieder volk, dat in deze van goeden wille is, dient te worden toegejuicht." 

.. Medische indrukken uit Rusland" is een belangwekkend boek, vlot geschreven 
en getuigend van het streven om door de wetenschap het mensdom te dienen. 

DR. J. DE LEEUWE. 
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Partij-documenten: 

REORGANISATIE VAN HET DAGELIJKS 

BESTUUR D'ER CPN 
Het Partijbestuur van de CPN heeft in de loop van de vorige week zijn activi

teit over het tijdvak na het 18de Partijcongres (oktober 1956) besproken. 
Na dit congres had het P.B. besloten alle politieke en organisatorische zaken 

in het voltallige Partijbestuur te behandelen. De zitting,en daarvan werden door 
de algemeen secretaris en voorzitter, alsmede door de secretaris van het Dage
lijks Bestuur, voorbereid. 

De taak van het Dagelijks Bestuur werd tot uitvoering van de besluiten van 
het P.B. op propagandistisch en organisatorisch gebied beperkt en zijn samen
stelling was hierop ingesteld. 

Deze werkwijze is onbevredigend gebleken. Daarom besloot het Partijbestuur 
tot herstel van zijn structuur, zoals die >Voor het 18de congres is geweest. 

Het voltallige Partijbestuur blijft daarbij het hoogste orgaan van de partij 
tussen twee congressen en moet regelmatig bijeenkomen. Tussen de zittingen van 
het voltallige Partijbestuur zal het Dagelijks Bestuur op collectieve wijze leiding 
geven aan de politiek en de activiteit van de partij op alle gebieden, volgens de 
besluiten en richtlijnen van het Partijbestuur. 

De secretarissen en de voorzitter van het Partijbestuur zijn belast met de dage
lijkse werkzaamheden ter uitvoering van de besluiten van het Partijbestuur en 
Dagelijks Bestuur. 

De algemeen secretaris is belast met de leiding van het werk van het Dagelijks 
Bestuur en daarnaast is een tweede algemeen secretaris als zijn plaatsvervanger 
benoemd. 

Het Dagelijks Bestuur is thans als volgt samengesteld: 
M. Bakker, F. Baruch, S. Groenendijk, P. de Groot, H. Hoekstra, G. Kuiper, 

H. Verhey, G. Wagenaar, Joop Wolff. 
Het secretariaat van het Partijbestuur bestaat uit: P. de Groot, alg. secretaris; 

H. Verhey, tweede alg. secretaris; H. Hoekstra en G. Kuiper, secretarissen en 
G. Wagenaar, voorzitter. 

(Gepubliceerd in De Waarheid van 30 september 1957). 

GELUKWENS PART'IJBESTUUR CPN 
Aan het Centraal Comite,e van de CPSU, Moskou. 

Feliciteren U, het Sowjet-volk en de Sowjet-wetenschap met het succesvolle lan
ceren van de eerste kunstmaan. Beschouwen deze prestatie van Uw geleerden als 
een schitterende overwinning van de socialistische wetenschap. 

(Gepubliceerd in de Waarheid van 5 oktober 1957.) 
Partijbestuur CPN 
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een belangrijke uitgave voor Nederland: 

lsrael Epstein 

van 
opiumoorlog 
tot 
bevrijding 

Honger, burgeroorlog en onderdrukking waren voor 600 miljoen mensen voorgoed 

voorbij toen de Chinese Revolutie zegevierde. Hier is het geschreven verhaal van 

de moeizame, taaie strijd, die het Chinese volk tegen de krachten van het ver

leden, voor zijn vrijheid en onafhankelijkheid heeft gevoerd. 

160 blz., half linnen f 4,50 

pegasus 

verkrijg/mar ;,, de l'rkerulP lwekhrwdel. 



een fotoreportage 

met foto's van Hans Sibbelee e.a. 
tekst van Theun de Vries 

Een fotoreportage van formaat over dit jonge, onstutmtg groeiende 
werelddeel. Steden gaan voor U leven, met het hun eigene, ken-

merkende: Moskou, Leningrad, Kiew, Stalingrad, Bochara en Tasjkenr. "ii~--..1 
U dwaalt met de fotograaf mee, al bladerende door het fctoboek, 
dwars door de uitgestrekte gebieden van de Sowjet-Unie. 

167 foto's op kunstdrukpapier; fraai uitgevoerde 
band in kunstleder met goudopdruk 

tot 1 december bedraagt de intekenprijs f 11.90 

daarna wordt de prijs f 13.90 
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PAR TIJDOCUMENTEN: 

Resolutie over het werk van het Partijbestuur der CPN 

sinds het 18e Congres (1956) 

Weest waakzaam! Helpt de oorlog verhinderen! 

De Waarheid vrijdags groter 

POLITIEK en CULTUUR 
verschijnt maandelijks bij uitgeverij Pegasus 

Leidsestraat 25, Amsterdam-C., tel. 35957. 

De abonnementsprijs is f 4,50 per jaar, f 2,25 per half jaar, 
losse nummers 40 cent. 

Ons gironummer is 173127. 
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7e jaargang no. 12 december 1957 

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

De actie van de Limburgse 
mij_n~werkers 

In de afgelopen maanden hebben de mijnwerkers in het middelpunt 
gestaan van de belangstelling. Wat was de reden, dat de burgerlijke 

pers alle mogelijke beschouwingen, berichten en interviews opnam! 
In normale verhoudingen is er immers niet zoveel interesse voor de 
"delvers van het zwarte goud", voor hun leven, hun werk en hun moei
lijkheden. Ne'e, er was belangstelling, omdat er inderdaad iets bijzon
ders aan de hand was in de mijnstreek. 

De in hoofdzaak katholieke werkers in Nederlands mijn-industrie 
waren er in geslaagd om met voorbijzien van alle verschillen een een
heicisfront te vormen van onder- en bovengrondse kompels, of zij nu 
werken op de particuliere "Dominiale" in Kerkrade of op de staatsmijn 
"Maurits" in Geleen. In de pijlers ondergronds, in de afdelingen boven
gronds, na vele discussies onderling en op de vergaderingen van de 
mijnwerkersbonden, - waarbij het vooral fel toeging op de vergaderin
gen van de NKMB, de katholieke bond - waren de fundamenten gelegd 
voor de eenheid van actie. Er waren gemeenschappelijke eisen gesteld, 
waarbij de looneisen van f 9.- voor de ondergronders en f 6.- voor de 
bovengronders de voornaamste waren. Daarnaast ging het nog om een 
aantal secundaire eisen, zoals, om de belangrijkste te noemen, ver
betering van de diensttijdtoeslag, verbetering van de vacantietoe
slag, verkorting van de werktijd, verbetering van de verlofregeling, 
vermindering van de carenzdagen en verbetering van de pensioen-
regeling. 

Deze eisen, die in "De Mijnlamp", de bedrijfskrant van de C.P.N., 
herhaaldelijk werden gepubliceerd en gemotiveerd, waren de grondslag 
van de eenheid van alle kompels tegenover de ondernemers en allen 
die de politiek van de ondernemers ondersteunden. Nu de mijnwerkers 
eenmaal aaneengesloten waren door deze gedachten, die hen van 's mor
gens tot 's avonds vervulden, was het hek van de dam. Zo krachtig 
werd het optreden vooral van de katholiek georganiseerde kompels, dat 
op 1 april in Kerkrade door 1200 bestuurders van de katholieke mijn
werkersbond op advies van het hoofdbestuur het besluit werd genomen 
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een langzaam-aan actie (prestatie naar loon) te beginnen om verbete
ring van de loon- en arbeidsvoorwaarden te krijgen. 

Welke motieven hebben voorgestaan bij katholieke vakbondsleiders 
als Frans Dchmen, die zoals bekend is zweren bij het solidarisme, bij 
de ontkenning van de klassentegenstellingen en die de kampioenen zijn 
van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO), om een parool 
~ot actie uit te geven? 

In de eerste plaats de overtuiging, dat zij niet in staat waren de 
ontketende wil tot actie vah de mijnwerkers te stuiten. Daarom kozen 
zij "de weg van het minste kwaad". Hoofdaalmoezenier Mgr. K. Ron
eken, de geestelijke adviseur van de N.K.M.B., drukte het zo uit: "Wij 
stonden voor dit grote dilemma, de geweldige spanning in het mijn
bedrijf laten uitmonden in een katastrafale wilde staking onder leiding 
van onverantwoordelijke elementen, waarbij het zijn of niet zijn van de 
katholieke sociale organisaties op de helling zou komen te staan of zelf 
een actie ondernemen en zo de leiding behouden." 

Het is een openlijke demonstratie van angst voor de invloed van de 
enige partij van de arbeidersklasse, de C.P.N. in het katholieke Zuiden! 
Een openlijke demonstratie van angst van de katholieke leiders, dat 
zij ook op politiek terrein hun vat op de massa van de katholieke wer
kers beginnen te verliezen. De winst van de P.v.d.A. bij de verkiezingen 
van 1956 was voor hen een teken aan de wand. De werkers beginnen 
zich los te maken van de politiek van Romme. De gerezen situatie werd 
op jezuïtische wijze uitgebuit om te trachten de mijnwerkers te sug
gereren, dat niet de katholieke leiders, niet Romme, maar vooral de 
P.v.d.A.-leiders, zoals Hofstra en Suurhoff de tegenstanders zouden zijn 
van lotsverbetering voor de mijnwerkers. Er werd door hen gespecu
leerd op de gehoorzaamheid van de P.v.d.A.-leiders aan de door de 
Amerikaanse overheersers gedicteerde aanpassingspolitiek voor de 
werkers. 

Frans Dohmen kreeg in dit spel de rol van ongehoorzame mijnwer
kers-dictator toebedeeld. K.A.B.-voorzitter Middelhuis moest in een 
verklaring aanvankelijk de actie afkeuren. Zo zou de schijn worden 
gewekt, dat de N.K.M.B. het voor de mijnwerkers opnam, maar dat 
Hofstra en Zijlstra de mijnwerkers de loonsverhoging wilden onthou
den. Tevens kon de actie van de mijnwerkers dienen als machtsdemon
stratie voor de stroming in de K.V.P., die meent dat de rooms-rose
coalitie lang genoeg geduurd heeft en die voorstander is van een rechtse 
regering. De verbinding tussen Frans Dohmen en de Bisschop van Roer
mond, de geestelijke vader van Dohmen, is bekend genoeg. 

Het parool "Langzaam aan" ontketende echter zulk een enorme 
strijdwil, dat er een situatie ontstond waarbij de K.V.P. zich niet zonder 
groot verlies van prestige van de eisen der mijnwerkers openlijk kon 
distanciëren. Anderzijds moest de weerstand van de leiders der P.v.d.A. 
worden overwonnen, die er niets voor voelden de mijnwerkers in een 
uitzonderingspositie te plaatsen en elders in de steden, provincies en 
bedrijfstakken waar de P.v.d.A.-invloed het sterkst is, iedere loonsver
hoging te moeten afwijzen. 

Heel scherp is deze botsing tussen de regeringspartners in het kabi-
net tot uitdrukking gekomen. D!t manifesteerde zich o.m. in .. Het Vrije 
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Volk", dat de actie van de mijnwerkers herhaaldelijk ,.verwerpelijk" 
noemde en het onjuist achtte, dat de mijnwerkers eisen tot verbetering 
van de arbeidsvoorwaarden stelden nu er schaarste aan arbeidskrach
ten was, enz. Verder kwamen deze tegenstellingen duidelijk aan het 
licht, toen de aanvankelijke afwijzingen door de regering werden ge
volgd door pogingen om van uüstel tot afstel te komen. 

Het op 1 april uitgegeven parool "prestatie naar loon" werd op de 
mijnen door de kompels zelf praktisch omgezet in een volledige sit
down-actle, een vr~jwel algehele staking. Daalde op de eerste dag van 
de actie de productie reeds tot ongeveer 40 pct., de tweede dag werd 
zo ongeveer het nulpunt bereikt. De gastoevoer voor de industrie en 
voor de gemeenten in Limburg, Brabant, Gelderland en Zeeland die op 
de mijnen zijn aangewezen kwam in gevaar. De langzaam-aan-actie liep 
de katholieke bestuurders duidelijk uit de hand, - de kompels in de 
mijnen namen de leiding over. Leiden was in last! 

Het gegeven parool, bedoeld "om stoom af te blazen", bedoeld als pro
paganda voor het katholieke standje, was uitgegroeid tot een keiharde 
klasse botsing. 

Directies en regering kwamen onmiddellijk in het geweer. Er had een 
gesprek plaats tussen de ministers Zijlstra en Suurhoff, de mijndirec
ties en de katholieke bestuurders. De oplossing werd gevonden in een 
onderlinge bespreking tussen de mijndirecties en de katholieke bestuur
ders. Daar werden bepaalde toezeggingen door de mijndirecties gedaan, 
ofschoon de regering haar handen vrij hield. Frans Dohmen kon echter 
toch mededelen, dat er een principieel accoord was bereikt met de 
directies en zoals hij het zei "de vlag kon uit". Op deze wijze werd 
bereikt, dat de N.K.M.B. het actieparool kon intrekken. De mijnwerkers 
werden aan het lijntje gehouden met een verwijzing naar het princi
piële accoord met de ondernemers, dat was voorgelegd aan de Mijn
industrieraad (MIR) het hoogste orgaan van de P.B.O. in de mijnstreek, 
een orgaan dat men toch niet kon voorbijgaan. Zo nam deze openlijke 
staking na twee dagen een eind door het overstag gaan van de katho
lieke bestuurders. 

De mijnwerkers gingen echter niet overstag. Op welke wijze men 
ook probeerde de mijnwerkers te verdelen. hoe men ook probeerde 
de inwilliging van de eisen te traineren. de mijnwerkers hielden vast 
aan hun eisen. Stormachtig bleven de vergaderingen in de vakorga
uisaties, laag bleef de productie! 

On:-na tionale houding van de regering 

Een ander facet van deze strijd is, dat met grote helderheid de on
nationale gevoelens van onze regeerders aan het daglicht zijn getreden. 
Door zich hardnekkig te verzetten tegen de rechtvaardige verlangens 
van de mijnwerkers volgden zij immers als tromve paladijnen van de 
Amerikaanse en Westduitse steenkool- en staalmagnaten de door deze 
in de Kolen- en Staal-Gemeenschap gedicteerde lijn n.l.: geen maat
regelen tot grotere investerineen in de nationale kolenindustrie, geen 
maatregelen om de mijnarbeid aantrekkelijker te maken voor de arbei
ders, geen subsidiëring van de mijnen, bestemd voor investeringen of 
premie op de lonen zoals b.v. in 'West-Duitsland het geval is. 
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Zeer interessant is in dit verband een verklaring van de heer Wem
roers, directeur-voorzitter van de staatsmijnen in Limburg. Deze zei: 
"De werkgevers staan als één man achter de voorstellen (van de mijn
werkers F. Br.). Wanneer wij accoord gaan met het voorstel, de vast
stelling van de premieregeling uit te stellen tot 31 juli, dan gebeurt dit 
slechts uit dringende noodzaak, namelijk omdat de ministers het ver
zocht hebben". (Dit naar aanleiding van een telegram, dat aan de voor
avond van een zitting van de M.LR. bij dit orgaan binnenkwam en 
waarin de ministers Suurhoff en Zijlstra de M.I.R. verzochten zijn be
sluiten op te schorten in verband met het feit dat het College van 
Rijksbemiddelaars en de Stichting van de Arbeid afwijzend stonden 
tegenover de premieregeling voor de bovengronders en de grootte en 
vorm van de premie voor de ondergronders.) 

In deze verklaring van de heer Wemroers kwam de tegenstelling tot 
uitdrukking tussen een gezaghebbend vakman en de regering. De si
tuatie in de mijnstreek was funest geworden voor onze nationale kolen
winning. De kompels gingen er met duizenden toe over werk te zoeken 
in Duitsland, waar wel een premie op de lonen werd gegeven. Zowel in 
West-Duitsland als in België zijn de loonvoorwaarden stukken gun
stiger dan in Nederland. Steeds moeilijker werd een normale exploi
tatie van de mijnen, enerzijds door gebrek aan arbeidskrachten, ander
zijds doordat de geestdrift van de mijnwerkers om tot een normale 
prestatie te komen beneden het nulpunt lag. De uitstel-politiek van 
de regering leidde in de mijnen tot een lijdelijk verzet, dat in de produc
tie duidelijk tot uitdrukking kwam. Op 18 augustus publiceerde het 
secretariaat van de gezamenlijke steenkolenmijnen, dat de normale dag
productie van 41.000 ton was teruggelopen tot 34.000 ton. De katholieke 
federatie van mijnwerkers en beambten maakte bekend, dat van 1 april 
tot 16 september 3179 mijnwerkers de Limburgse mijnen hadden ver
laten. 

In deze periode richtte zich een groep mijnwerkers van de "Oranje 
N as sa u II" met een open brief tot alle Limburgse kompels, ondergronds 
zowel als bovengronds, met de oproep niet langer af te blijven wachten, 
doch desnoods onder eigen leiding strijd te gaan voeren voor hoger 
loon. De kompels hielden vast! 

Drs. Nederhorst over de K.S.G. 

Hierboven is al genoemd de Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal, meer bekend als K..S.G. Wat deze zgn. Europese integratie bete
kent voor de werkers blijkt uit een artikel van Drs. G. M. Nederhorst 
in het theoretische maandblad van de P.v.d.A. "Socialisme en Democra
tie". In dit artikel schrijft de heer Nederhorst o.m.: "In art. 3 a wordt de 
verbetering van het levenspeil en de arbeidsvoorwaarden der werk
nemers in de kolen- ijzer- en staalindustrie als na te streven doel voor 
de instellingen van de gemeenschap gesteld. Kenmerkend is echter 
dat het verslag wel deze verbetering van de levensomstandigheden als 
doel stelt, maar verder op generlei wijze aangeeft op welke wijze dit 
doel bereikt moet worden, terwijl aan de organen der gemeenschap en 
in het bijzonder aan de Hoge Autoriteit geen enkele bevoegdheid gege
ven wordt om deze verbeteringen te effectueren." Verder: "Een ge-
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1 meenschappelijke markt betekent als zij slaagt, dat de industrie die ge
ïntegreerd is, voordelen krijgt die andere industrieën die bij hun afzet 
nog met handelsbelemmeringen te kampen hebben, niet hebben. 

In het aldus verkregen integratievoordeel moeten ook de werknemers 
meede1en. In de praktijk betekent dit, dat de werknemers in de kolen-, 
ijzer- en staalindustrie een extra-voordeel zullen genieten en in deze 
zin in een enigszins bevoorrechte positie zullen komen te verkeren ten 
aanzien van de werknemers in industrieën, die niet geïntegreerd zijn." 
Verder: "Om deze moeilijkheid te ontgaan, onthoudt men weibeWust 
de soóale vruchten van de integratie aan de werknemers ·in de kolen-, 
ijzer- en staalindustrie, hetgeen er in de praktijk op neerkomt, dat het 
volledige voordeel van de integratie door de werkgevers dreigt te 
worden geïncasseerd. De sterk gestegen winsten in de ijzer- en staal
industrie en alhoewel in minèere mate de verbeterde uitkomsten in de 
kolenmijnbouw wijzen in die richting". De conclusie van drs. Neder
horst is: Voor de socialistische groep is deze ontwikkeling van de sociale 
veThoudingen onaanvaardbaar. (Spatiëring van mij, F.Br.) 

Het is een leerzame geschiedenis. Allereerst wordt hier onze ziens
wijze bevestigd, dat de K.S.G., de Europese integratie niet in het voor
deel van de werknemers is. 

En als deze ontwikkeling voor de socialistische groep onaanvaardbaar 
is, hadden drs. Nederhorst en zijn vrienden in de leiding van de P.v.d.A. 
tijdens de grote actie van de mijnwerkers een prachtige kans om een 
deel van de "sociale vruchten van de integratie" aan de Nederlandse 
mijnwerkers deelachtig te doen worden. Maar daarvoor is een pla
tonische verklaring in "Socialisme en Democratie" onvoldoende. Het 
is nodig de mijnwerkers te belpen in hun i1ard klassegevecht tegen de 
ondernemers. Het is dan nodig zich los te maken van de klasseorganen 
van de ondernemers, zich los te maken van de K.S.G. die nooit sociale 
vruchten voor de arbeiders zal afwerpen, omdat zij een klasseorgaan is 
van de Duitse en Amerikaanse kolen- en staalmagnaten, bedoeld om 
hun monopolie te versterken, bedoeld om de zwakkere ondernemers uit 
te schakelen en de arbeiders zoveel mogelijk uit te buiten. 

Dat het standpv.nt van drs. Nederhorst slechts platonisch is, blijkt 
ook uit het optreden van zijn politie1~e vr:enden. Het P.v.d.A.-lid van de 
Eerste Kamer ir. H. Vos vroeg aan de ministers van Binnenlandse Zaken 
en P.B.O., van Ecor:omische Zaken en Sociale Zaken hun afkeur\ng 
uit te spreken over de bespreking, die de directies van de mijnen heb
ben gevoerd met de vertegenwoordigers van de katholieke mijnwer
kersbonden. Let wel, geen 'Noord van goedkeuring voor de actie van 
de mijnwerkers, laat staan een daad ter versterking van hun strijd. 
De voorzitter der NVV-mijnwerkersbond, J. J. Kramers, verlangde op 
8 april in een brief van de M.I.R., waar hij zelf ook lid van is, op
heldering over de langzaam-aan-actie, die door de katholieke bond werd 
uitgeroeper:. Ook hier geen ondersteuning van de strijd der mijnwer
kers, integendeel met formele argumenten werd de aanwezigheidspre
mir::: afgewwc:en om de vorm waarin deze vervat was. 

Ja, ook de cor.1munisten hebben bezv;aar tegen de vorm van de pre
mie, namelijk dat deze uitsluitend gegeven wordt bij aanwezigheid op 
de m;jn en niet bij ziekte of andere gegronde afwezigheid. De commu-
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nisten stelden zich echter in "De Mijnlamp" op het standpunt: Eerst het 
geld erbij, dan kunnen we ook nog strijden voor een betere vorm, n.l. 
omzetting van deze premie in vast loon. Het enige juiste standpunt op 
dat moment om de actie vall de Il1ijnwerkers te stimuleren. Echter nieL 
vo;f~ens de leiding van de NVV-bond, die geen hand uitstak om de 
ko;:1pels te helpen en integendeel de mijnwerkers bij hun actie voor 
de voeten liep en verwdrring en verdeeldheid trachtte te zaaien. 

Even anders lag het met de A.B.W.M., de Algemene Bond van Wer
kers in het Mijnbedrijf, naar haar voorzitter wel de Land van Hamen; 
genoemd. Onder stuwkracht van de leden en afdelingsbestuurders 
werd vooral in de aanvang van de actie een vrij resolute houding aange-
nomen. Hoewel aanvankelijk zowel in woord als geschrift over actie 
werd gesproken, waarbij een 24-uur-staking werd gesuggereerd, na het 
parool van de katholieke mijnwerkersbond en vooral ook na het afbre
ken van de actie door deze bond bleef het hoofdbestuur van de 
A.B.W.M. schromelijk in gebreke aan de strijdwil van de mijnwerkers 
leiding te geven. 

In feite bepaalde vooral voorzitter Hamers zich ertoe achter de katho
lieke mijnwerkersbond, achter Frans Dohmen, aan te lopen, tot grote 
ontevredenheid van de in de A.B.W.M. georganiseerde mijnwerkers. 

De rol van de C.P.N. 

De C.P.N. komt de eer toe de mijnwerkers in al deze gebeurtenissen 
en factoren, die in ieder groot stuk klassenstrijd nu eenmaal een rol 
spelen, c1e weg te hebben gewezen en daarbij de nationale aspecten 
van de strijd der mijnwerkers te hebben blootgelegd. 

De nationale aspecten komen o.m. tot uitdrukking in het feit, dat 
deze strijd van de mijnwerkers een directe strijd was tegen de aanpas
singspolitiek der regering en als zodanig een voorbeeld voor de arbei
ders in de andere bedrijfstakken. Het nationale aspect uitte zich ook 
daarin, dat juist door het bereiken van betere loon- en arbeidsvoorwaar
den door de mijnwerkers de aantrekkingskracht van de mijnen zou wor
den vergroot. Meer mijnwerkers betekent ook meer kolen. Het zou 
direct van belang zijn voor de nationale economie, voor de zich steeds 
uitbreidende industrie, voor het evenwicht van de betalingsbalans als 
de kolenproductie werd vergroot. Thans is Nederland door de politiek 
van de Nederlandse regering grotendeels afhankelijk van de kolenleve
ranties van West-Duitsland en Amerika, met alle gevolgen van dien. 

Onze partij heeft zich van het begin tot de dag van vandaag ten volle 
bezig gehouden met de actie van de kompels. In tal van publicaties in 
"De Waarheid", die aan de mijnen werd vercolporteerd en verspreid. 
Vooral ook in de bedrijfskrant van de partij, "De Mijnlamp", die in 
grote opl.age werd verspreid. In extra-bulletins als ow>:üddellijk ge
reageerd moest worden, na bekendmakingen van de M.I.R., de regering, 
enz. Door d:: corr1;mui;o;;.en in en op de mijnen en in de vakbeweging 
werd een grote stu·wkracht uitgeoefend, werd leiding gegeven aan de 
strijd der mijnwerkers voor meer loon en voor betere sociale voor
waarden. 

Deze actie leert, dat indien met kennis van zaken wcrdt gehandeld, 
indien steeds opnieuw de ontwikkeling wordt gevolgd, de arbeiders 
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de leiding van de bewuste voorhoede van de arbeiders volgen in de 
klassenstrijd. Zij laat zien, hoezeer de ideeën van de partij inzake de 
actie post vatten bij tal van vooraanstaande katholieke arbeiders, zo
danig dat de katholieke :leiders noodgedwongen moesten volgen. 

Niet alleen de leiders van de vakbeweging, maar ook de directies 
moesten op een gegeven ogenblik verklaren bereid te zijn de eisen van 
de mijnwerkers in te willigen. De Mijn-Industrieraad, orgaan van de 
P.B.O., waarin de leiders van de vakorganisatie en de werkgevers bij
eenzitten, was gedwongen de eisen van de arbeiders tot een besluit te 
verheffen. Uiteindelijk moest ook de regering, na eerst herhaaldelijk 
verklaringen te hebben afgelegd hiertoe niet bereid te zijn, bukken 
voor de eensgezinde actie van de mijnwerkers en toestaan dat zeer be
langrijke concessies aan de verlangens van de mijnwerkers werden 
gedaan. 

De resultaten 

Wat zijn tot nu toe de belangrijkste resultaten van deze maande• 
van actie en hoogspanning in de mijnindustrie? 

De ondergronders hebben als voorloper van de 40-urige werkweek, 
een vrije zaterdag in de maand, met doorbetaling van loon. 

De diensttijdentoeslag voor onder- en bovengronders is aanmerkelijk 
verbeterd. 

De vacantietoeslag is van 3 op 4 ';{; verhoogd. 
De promotie-mogelijkheden voor de jeugdige arbeiders zijn verbeterd, 

waardoor zij sneller hogere functiegroepen kunnen bereiken met de 
daaraan verbonden verhoging der lonen. 

De ondergronders krijgen met terugwerkende kracht vanaf 1 augus
tus een aanwezigheidspremie van f 9.- per week. 

Meer dan de helft van de bovengronders krijgt vanaf 1 augustus een 
loonsverhoging van 2 tot 7 cent per uur. 

Verder nog een verbetering van het verlofloon voor boven- en onder
gronders en verkorting van de arbeidstijd voor de continu-arbeiders. 

Het totale bedrag, dat met deze verbeteringen is gemoeid, kan ge
schat worden op ± 45 miljoen gulden. 

Dit wat de materiële winst voor de mijnwerkers betreft. Veel is ech
ter gewonnen, omdat de mijnwerkers in deze actie hebben geleerd wat 
eenheid van optreden vermag. Zij hebben in deze klassebotsing gezien 
wie vriend en vijand zijn. Gretig wordt steeds weer het materiaal van 
de C.P.N. door de mijnwerkers aanvaard, omdat zij beseft hebben dat 
de inhoud voor hun directe belangenstrijd belangrijk is, omdat zij we
ten, dat de partij hen hielp en helpt bij het behalen van resultaten. 

Deze ontwikkeling is van grote betekenis voor de verdere groei en 
uitbreiding van onze partij in Limburg. 

De gestegen autoriteit van de Communistische Partij kan en moet nu 
omgezet worden in organisatorische versterking van onze partij in 
Limburg. Reeds zijn ook op dit terrein, hoewel nog aarzelend, successen 
bereikt. 

En thans verder. Zijn de mijnwerkers nu tevreden, zijn zij voldaan? 
Neen. Immers 50 pct. van de bovengronders, naar schatting een 10.000 
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arbeiders van de ca. 60.000 in de mijnindustrie, heeft geen loonsverho
ging gehad. Bovendien eisen de bovengronders een premie van .f 1.
per dag en daaraan is niet vo1daan. Dit zijn de belangrijkste van de 
verlangens, die de kompels hebben. 

Indien de regering en de ondernemers menen, dat nu de kous af is, 
zal blijken dat er rekening moet worden gehouden met de vasthoudend
heid der mijnwerkers, die in de afgelopen periode veel hebben geleerd. 
V oor al zullen de ondernemers rekening moeten houden met onze partij, 
een partij die springlevend is in Limburg en die zal doorgaan de kom
pels aan te voeren tot ook aan de andere verlangens is voldaan. 

Eenheid van actie vorll}de de grondslag voor de machtige beweging 
in de vakorganisaties. Eenheid van actie vormde de kracht waarvoor 
de ondernemers en de regering moesten zwichten en waardoor zij be
langrijke concessies moesten doen aan de kompels. 

november 1957 
FRANS BRANDSE 

.-·-·---·----------·--------------·---··----- ---. 

De eerste gulden~s vo:or 
h~et Steunfon~ds 

De eerste bijdragen voor het Steunfonds voor P. en C. zijn 
binnengekomen. De J. te 's Gr. zond ons .f 5.-, B. B. te L.S. 
f 10.-, A. te V. f 2.50, L. te L . .f 25.-, S. te H. f 10.- en de afde
ling Haarlem-Nrd van de CPN .f 10.-. 

Wij danken alle gevers hartelijk en hopen, dat hun voorbeeld 
door velen zal worden gevolgd. Deze financiële steun zal ge
bruikt worden om ons maandblad te verbeteren. 

Zendt Uw bijdrage per postwissel aan de redactie en admi
nistratie van P. en C., Leidsestraat 25, Amsterdam, of stort deze 
op de postgirorekening van Pegasus, Amsterdam, nr. 173127, 
onder vermelding: Steunfonds P. en C. 

Alle giften worden verantwoord in ons maandblad. 



Een maan die . 
In de politiek 

A LS een zon achter matglas heeft de oude maan onze aaràe 
's nachts altijd een beetje bijgelicht, eeuwenlang en tot vreugde 

der jong-geliefden. 
I--laar kracht lag niet zozeer in de lichtsterkte dan wel in de roman

tiek. 
Haar bedeesde schijnsel omlijstte Boccacio's wufte en speelse lief

desgeschiedenissen en zette overtuigingskracht bij aan de tragiek van 
Pierrot in zijn hunkerende, weemoedige verlangen naar Colombine. 
De oude maan was goed thuis op het gebied van de liefde. 

De nieuwe maan, zakelijk product van wetenschappelijke arbeid, 
geeft nog minder licht, beweegt zich door het heelal, maar óók op het 
terrein van de wereldpolitiek. 

De jonge kunstmaan ging onmiddellijk· en onvervaard "in de poli· 
tiek". Zij moest dit wel doen, omdat zij, wat de felle stralen van de 
zon nooit vermochten, twee stelsels scherp belichtte: het socialisme en 
het kapitalisme. 

De spoetnik werd, zodra zij door de drietraps-raket was afgevuurd, 
niet alleen een hemellichaam, maar ook een p o 1 i t i e k a r g u m e n t. 

Niet omdat degenen, die haar met duizelingwekkende snelheid naar 
boven stuurden met haar levende en vooral blaffende metgezel, dit 
wilden, maar omdat zij dit eenvoudig wàs na een eerste observatie 
door hooggeleerde sterrenwachters en verbaasde, moreel verpletterde 
politici. Zij was een zwevend hemellichaam, maar een rotsvast argu
ment vóór het socialisme - het stelsel, dat het klassieke land van het 
analfabetisme maakte tot het land van de spoetnik. 

V ELERLEI waren de reacties in het burgerlijke kamp: van een 
dom zwijgen aan het Haagse Binnenhof tot aan een wilde paniek 

in Washington en N ew-York. 
Er waren lieden, die smalend spraken over een "propagandistische 

stunt van de Sowjet-Unie" als gold het hier het oplaten van een fees
telijk gekleurde ballon op een rumoerige kermis of die het louter 
"toeval" noemden, dat de Sowjet-Unie als eerste land een aard-satel
liet kon lanceren. 

Sommigen dachten wellicht in alle ernst, dat het hier ging om een 
plotselinge, geniale inval van een scherpzinnig geleerde. 

Een commentator, die op 7 november j.l. in de Nieuwe Rotterda.m.se 
Courant schreef, toonde een beter inzicht in het vraagstuk: 

"Om dit resultaat te bereiken, heeft een grote kring van we
tenschappelijke onderzoekers in jarenlange ingespannen arbeid 
moeten samenwerken. · 

De apotheose- de kunstmaan- staat hierdoor wel heel ver 
af van de aard van vele successen vooral in een verder van de 
tegenwoordige generatie verwijderd verleden behaald, die te 
danken waren aan een u:irzonde;·lijke prestatie van enkelingen. 

Met de spoetnik en süortgeliji::e vorderingen in de toekomst 
ataat dit geheel anders. Fysici en geofysici, wiskundigen, che-



mici, elektrotechnische en chemische ingenieurs, ballistieL ken
ners van de aerodynamica, electronica en metallurgie en waar
schijnlijk nog vele andere specialisten in de zuivere en toege
paste wetenschappen: zij allen hebben op een of andere wijze 
deel gehad in dit experiment om een voorwerp over de grenzen 
van de aardse dampkring te brengen en vandaar wekenlang 
waarnemingen te laten seinen". 

Eén ding vergeet de NRC-commentator nog: namelijk, dat men on
getwijfeld de beschikking moet hebben gehad over hoog-gekwalifi
ceerde vakarbeiders, die nodig zijn voor het maken van de zeer ge
compliceerde en precies uitgebalanceerde instrumenten. 

Dit alles is zeer duidelijk en juist. Niet één knappe bol maakt de 
spoetnik-dienst uit! 

Het ontwerpen en uitvoeren van de gecompliceerde ruimtevaart
projecten vooronderstelt een al-zijdige wetenschappelijke ont
wikkeling en een massale beoefening van de wetenschap. 

Deze is en wordt door het socialisme mogelijk gemaakt. 
Waar in het vóór-revolutionaire Rusland minder dan 200.000 specia

listen met een hogere of middelbare opleiding werkzaam waren, daar 
zijn er nu in de Sowjet-Unie 6,3 miljoen aan het werk. Dat wil zeggen, 
33 maal zoveel. 

Daarbij zijn er een aantal opmerkelijke aspecten. 
Ten eerste de stormachtige ontwikkeling van een reserve aan intel

lectuele mankracht in de vroeger achtergebleven gebieden. Zo be
schikte een gebied als Oezbekistan voor de revolutie practisch in het 
geheel niet over intellectuelen. Thans zijn er echter :n hogescholen, 
terwijl men in 1956 de beschikking had over 164.000 specialisten met 
een hogere of middelbare opleiding. 

In de tweede plaats vormt de volledige emancipatie van de vrouw 
een factor, die niet te verwaarlozen is. Terwijl er in een kapitalistisch 
land als Engeland 1 op de 6 wetenschappelijke werkers een vrouw is, 
bestaat in de Sowjet-Unie de helft van het totale aantal uit vrouwen. 
Voor de medische wetenschap ligt dit nog hoger dan 50 procent. 

Men behoeft slechts weinig van de geschiedenis af te weten om te 
beseffen, welke enorme achterstand men na de revolutie in Rusland 
in te halen had ten opzichte van de hoog-ontwikkelde kapitalistische 
landen. 

Op het ogenblik, dat de arb2iders en boeren onder leiding van hun 
Communistische Partij de staatsmacht in handen namen, was 76 pro
cent van de bevolking boven de acht jaar volslagen analfabeet. Na 
veertig jaar Sowjet-macht volgen thans 50,4 miljoen burgers de een 
of andere vorm van onderwijs. Dat wil dus zeggen, dat iedere vierde 
Sowjet-burger studeert. 

Wie zal ontkennen, dat dit een ongeëvenaarde prestatie is van het 
socialisme? 

Het tempo bij de opleiding van wetenschappelijke kaJers ligt in de 
Sowjet-Unie dan ook veel hoger dan in een kapitalistisch land als de 
Verenigde Staten. Neem het tijdvak van 1952 tot 1956: daarin werden 
in Amerika 125.000 ingenieurs opgeleid en in de Sowjet-Unie 286.000, 
méér dan het dubbele. 
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En zo zeker als de kunstmaan volgens zijn precies vastgestelde 
dienstregeling op en onder gaat, zo zeker zet deze ontwikkeling zich 
voort. "Sommigen van ons dreigen ontmoedigd te worden", klaagde 
Evert Vermeer kort geleden in de Koopmansbeurs in Amsterdam, toen 
hij sprak over de spoetnik. En hij doelde hiermee waarschijnlijk op 
de anti-communistische fanatici. Wij kunnen ons dit levendig voor
stellen. 

Het is geen wonder, dat men in het kapitalistische Westen alarm 
begint te slaan en dat men, na alle propagandistisch-luchthartige be
schouwingen in de kunstmaan een zeker symbool van verdere over
vleugeling van het kapitalisme op wetenschappelijk gebied begint 
te zien. 

Er wordt nu krasse taal gesproken. Het Witte Huis in Washington 
geeft dag in dag uit verklaringen uit in de geest van: "we willen ... 
we zullen ... we gaan ... we moeten ... " De "hou me vast - laat me 
los"-bekendmakingen tonen in welke positie het kapitalisme begint 
te raken. 

Er wordt geschreeuwd - torenhoog en van alle daken af - dat 
het Westen alles moet doen om de wetenschappelijke achterstand in 
te halen. 

Maar het kapitalisme staat hier voor een onoplosbaar vraagstuk, 
dat ook niet door een tijdelijke "revanche" uit de weg kan worden 
geruimd. 

Zelfs niet door onze spitse majoor Spits, die z'n alwetende stem in 
onze huiskamers laat horen. Deze befaamde studio-strateeg uit Hil
versum heeft verklaard, dat het Westen de uiterste inspanning moet 
doen om méér wetenschappelijke kaders op te leiden en dat wij ook 
in Nederland het onze daartoe moeten bijdragen. 

En in Nederland beginnen wij in het kader van de bestedingsbeper
king onmiddellijk om de scholenbouw practisch stop te zetten. 

Dat is het grote dilemma. 
De Sowjet-wetenschap kon zich in korte tijd tot een superieure 

positie ontwikkelen, doordat het monopolie van de bezittende klasse 
op de wetenschap gebroken werd en deze in handen kwam van het volk. 

Er is geen andere sleutel tot dit probleem te vinden. 
De wetel}schap kreeg een andere basis en een andere oriëntatie. 
Men doet er goed aan de woorden van Lenin niet te vergeten: 

"Vroeger diende het menselijk verstand, al het geniale, alleen 
om de één al de voordelen te geven van techniek en cultuur en 
om de ander het meest noodzakelijke - onderwijs en ontwikke
ling - te onthouden. 

Thans zijn alle wonderen van de techniek, alle veroveringen 
van de cultuur een verworvenheid geworden van het gehele 
volk". 

Door het socialisme is de wetenschap verheven boven het beharti
gen van de zelfzuchtige belangen van een kleine, heersende klasse, 
die de meerderheid van het volk uitbuit. Zij is de wetenschap gewor
den van het volk en treedt buiten de beperkingen, die de kapitalisti
sche monopolies en trusts haar altijd gesteld hebben" 

Onder het kapitalisme is de wetenschap met vreugde gebruikt als 

547 



~ 
' i 

zij de verhoging van de winst diende. Dat was en is in het kapitalisme 
het voornaamste criterium. Het kapitalisme heeft de wetenschap 
slechts met onwil en in alle traagheid toegepast voor het welzijn van 
de maatschappij, voor de gezondheidszorg en het onderwijs, en cate
gorisch geweigerd haar te gebruiken als het .ging om de bestudering 
en mogelijk de verandering van het stelsel, waaruit het zijn rijkdom 
putte. 

Het enge klasse-belang van de bourgeoisie was de enig toelaatbare, 
de enig-zaligmakende maatstaf. 

Het socialisme heeft de wetenschap hierbovenuit gebracht en be
vrijd van knellende banden, die de volledige ontplooiing tegengaan. 

Welk antwoord kunnen majoor Spits en zijn Westelijke vrienden 
daarop geven? 

* 
EEN fijnzinnige geest als de Deense sprookjes-schrijver Hans 

Christiaan Andersen verstond de kunst om te converseren met 
de maan. De maan vertelde hem schone en ook tragische dingen. Hij 
fluisterde over de onvergankelijke liefde van een Hindoestaans meisje, 
over poolvogels en walvissen aan de kust van Groenland, over een 
oude jongejuffrouw, die jaar in jaar uit haar kleine, huiselijke cirkel
gang had gelopen en haar eerste grote reis van wel zes mijlen onder
nam toen haar ogen gesloten waren en het kerkhof het einddoel was ... 
Dat alles zag de oude maan. 

Wat zou de nieuwe maan hem hebben kunnen vertellen? 
Bijvoorbeeld dit: het was op een naargeestige avond. Ik zweefde 

boven de verlatenheid van de Amerikaanse kust en ik zag licht bran
den in een legerbarak Daar zat een man in khaki-uniform. Hij had 
bruine haren en hij was jong - slechts 24 jaar. Zijn professor in het 
burgerleven had hem gezegd: "Je bent een mathematisch genie". En 
de staat riep hem en liet hem "dienen" als klerk op een onbeduidend 
kantoortje van een onbeduidende compagnies-commandant. Ik keek 
neer op het Witte Huis en ik keek neer op die kale legerbarak Er ont
stond paniek. "De spoetnik is een uitdaging. Wij moeten onze weten
schapsmensen de kans geven, wij hebben genieën nodig, wij moeten 
meer jonge mensen opleiden". Wat een drukte ... En de jongeman 
werd bij z'n officieren geroepen. Die zeiden hem: het is een schande, 
dat je hier op een kantoor moet zitten. Je wordt nu ingedeeld bij de 
Chemische research-afdeling, die zich bezig houdt met de voorberei
ding van oorlogvoering met gifgassen. Ja, ja, zo ging het precies ... 

Wij kunnen niet converseren met een maan - niet met de oude en 
niet met de nieuwe, die z'n "biep-biep-biep" uitzendt. Wij kennen 
haar code niet. Daarom hebben we het gewoon vernomen uit het Ame
rikaanse blad "Time". 

Zo beantwoordt het kapitalisme de uitdaging van de socialistische 
wetenschap en draaft door in de enge cirkel van het eigenbelang 
van oorlog en winst. 

Van de totale jaarlijkse staatsuitgaven voor de wetenschap is in 
Engeland 80 procent en in de Verenigde Staten 90 procent bestemd 
voor militaire doeleinden, volgens prof. Bernal. Hier ligt de beperking 
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van de wetenschap binnen het harnas van oorlogsvoorbereiding en 
binnen de winstzucht van de monopolies en trusts. 

In de Verenigde Staten is voor het publieke forum de felle strijd 
ontbrand: waarom hebben wij geen kunstmaan? De luchtmacht be
schuldigt de vloot en de vloot beschuldigt de luchtmacht. Het touw 
trekken gaat door. \V ie moet het ruimtevaart-project uitvoeren? En 
men stelt het voor alsof het gaat tussen ouwe piraten van de lucht
macht en tussen schouten-bij-nacht, die ten. slotte meer met de maan 
vertrouwd moeten zijn. 

Maar in werkelijkheid is het een strijd tussen de staal-industrie, 
die zweert bij de betekenis en de eer van de vloot en de aluminium
industrie, die "hosanna" roept over de luchtmacht, die op haar beurt. 
het aluminium weet te waarderen en ... te betalen! 

Zo woedt onder het kapitalisme de strijd tussen de grote monopolies 
en verscherpt deze zich nog. Naast en op grondslag van de concen
tratie van het kapitaal concentreert zich ook het wetenschappelijke 
onderzoekingswerk binnen deze reuzen-ondernemingen. In de kapita
listische landen wordt de wetenschappelijke arbeid in laboratoria en 
onderzoekingsinstituten steeds meer een direct verlengstuk van de 
kapitalistische concerns, die hun veto over de arbeid van geleerden 
kunnen uitspreken, wanneer dit in hun kraam of-te-wel brandkast te 
pas komt. Dit is ook het geval in ons eigen land, waar vele weten
schappelijke onderzoekers in hun werk aangewezen zijn op Philips, 
de B.P .M. of andere concerns. 

De wetenschap beweegt zich binnen het tralie-werk van onderne
mersbelangen. 

Zij wordt ook versplinterd door die ondernemersbelangen. 
En in deze fatale versplintering worden groepen geleerden en hun 

onderzoekingen op wetenschappelijk gebied onderling steeds meer van 
elkaar geïsoleerd. 

De vrije uitwisseling van wetenschappelijke ervaringen tussen de 
geleerden van één land onderling (laat staan met geleerden van an
dere kapitalistische landen!), die van essentieel belang is voor het 
ontwikkelen van de wetenschap en voor een doelmatige coördinatie 
van wetenschappelijke arbeid op verschillende gebieden, wordt op de 
belangrijkste punten onmogelijk gemaakt, omdat dit schadelijk is voor 
de elkaar te vuur en te zwaard beconcurrerenae concerns. 

Voor het uitvoeren van grote projecten, die van belang zijn voor 
het volk, worden géén of onvoldoende mogelijkheden geschapen. 

De controle van de kapitalistische ondernemingen en van de door 
deze ondernemingen in beslissende mate beïnvloede regering over de 
wetenschap, heeft in de Verenigde Staten tot de meest onterende 
uitwassen geleid. Daar is in de afgelopen jaren een ziekelijke geest 
van "waakzaamheid" à la MacCarthy gekweekt, die ieder oorspronke
lijk denken van geleerden, ieder nieuw plan, ieder vrijmoedig ge
sprek op wetenschappelijk gebied met een boos en achterdochtig oog 
beloerdg. En zoals gevangenen in oude tijden een stalen ketting aan 
het been moesten meeslepen, zo torste de Amerikaanse intelligentsia 
een hele keten van controle-commissies en heksen-jagers met zich 
mede. Door deze methodes ontdeed men zich van grote geleerden als 

549 



~;· 

~ : 

prof. Oppenheimer. De wetenschappelijke bewegingsvrijheid werd tot 
een minimum gereduceerd en het MacCarthyisme, het toezicht van 
de egoïstische concerns en koude oOrlog-fanatici, vergiftigde de at
mosfeer. 

Dit belet bepaalde luidruchtige figuren, die de waarde van hun 
argumenten menen te moeten afmeten aan het volume van hun stem 
en het dramatische effect van hun voordracht, niet om zonder op
houden over de "vrijheid van wetenschap in het \Vesten'' te kraD.ien en 
dc-;e luide aan te prijzen. 

Zij herhalen dit tot het werkelijk monotoon begint te wordt~n en 
men het haast zou gaan geloven. Met deze marktlieden van de NAVO 
is het moeilijk discussiëren, omdat zij de logica huldigen, die de klas
sieke Rumpie Dumpie ten toon spreidde in een gesprek met "Alice 
in Wonderland". 

Rumpie Dumpie zag het zo: "Als ik een woord gebruik betekent 
dat woord precies wat ik verkies - niet meer en niet minder". 

"De vraag is nu maar", zei Alice, "of je aan één woord zoveel ver-
schillende betekenissen kunt geven". 

"De vraag is", zei Rumpie Dumpie, "wie de baas is- uit". 
Zo Rumpie Dulles - zo Rumpie Goedhart. 
Als wij in het Westen de baas zijn, dan heet onvrijheid "vrijheid" 

en daarmee basta! 
Deze vrijheidsleuze maskeert echter de onvrijheid van de weten

schap onder het kapitalisme. De volledige vrijheid en ontplooiïng van 
de wetenschap kan slechts verworven worden door het vernietigen 
van het kapitalistische stelsel en op de maatschappelijke bodem van 
het socialisme. 

Het socialistische stelsel, dat uitgaat van de belangen van het volk 
en de maatschappij en niet weerhouden wordt door de barrières van 
het kapitalistische eigen-belang, maakt de beste organisatie van de 
menselijke en dus ook wetenschappelijke arbeid in vrijheid mogelijk. 

De superioriteit van de wetenschap in de Sowjet-Unie is daarom 
onverkort de superioriteit van het socialistische stelsel. 

Ook al wenst majoor Spits daarover niet te filosoferen! 
Hij zegt: het Westen moet de handschoen opnemen, het moet niet 

dulden, dat er een verdere achterstand op wetenschappelijk gebied 
ontstaat. 

Maar militaire man: Hoe? 

* 
i ATEN we de statistieken eens opslaan en zien hoe het in het land 
j__... van de majoor gesteld is: nauwelijks 1 procent van het totaal 

aantal Nederlandse studenten is afkomstig uit arbeidersgezinnen. 
Ook in de andere kapitalistische landen hebben slechts weinJge 

zonen en dochters uit arbeidersgezinnen de kans om aan een univcr· 
siteit te studeren. 

In dit opzicht - wat de directe beoefening van de wetenschap dus 
aangaat - is het monopolie van de bezittende klassen, van de gn;te 
en de kleine bourgeoisie, op h~t onderwijs en de wetenschap eveneens 
nog een kei-hard feit. 



In de Sowjet-Unie is aan dit monopolie een einde gemaakt en kan 
men thans constateren, dat studenten en geleerden voor het overgrote 
deel voortkomen uit de gezinnen van arbeiders en boeren. 

Zonder het toegankelijk maken van de hogere opvoedingsinstituten 
en van de practische wetenschaps-beoefening voor degenen, die hier 
in het Westen nog uitgesloten zijn van deze mogelijkheid, zou het 
onmogelijk geweest zijn in een zeer korte tijd een dergelijke enorme 
inte1lectuele reserve te ontwikkelen. 

Men hoeft niet persé een radio-commentator te zijn om dat te be
grijpen. 

Maar het is niet alleen een zaak van het getal, maar vooral ook een 
zaak van de kw a l i t e i t van de wetenschappelijke werker. 

Er zijn in de kapitalistische landen altijd wel, van een fraaie titel 
voorziene, lieden geweest, die (tegen een sociaal-verantwoorde ver
goeding) bereid waren met de hand op het wetenschappelijke hart te 
verklaren, dat het intelligentie-peil van jongeren uit arbeidersgezin
nen gemiddeld lager ligt dan dat van jongelieden uit de kringen der 
"beter-gesitueerden". 

Het klasse-principe, het beginsel der bevoorrechting, eiste tenslotte 
zijn deel en zijn rechtvaardiging. 

Terecht wordt deze bewering thans door talloze van onze vooraan
staande wetenschapsmensen en onderwijsspecialisten bestreden. 

Maar het blijft vooralsnog een feit, dat in de kapitalistische landen 
het veld, waarin men de jacht op nieuwe intellectuele mankracht 
uitoefent, wel uiterst streng begrensd wordt door de maatstaven van 
de financiële draagkracht. Dat wil zeggen: dat men om der wille van 
het feit, dat een ieder nog steeds een materieel gunstige positie dient 
te hebben om te kunnen studeren, genoegen dient te nemen met het 
opleiden van degenen, wier capaciteiten vaak ver beneden het gemid
deld nood~akelijke liggen. Het jachtveld biedt dus nog maar weinige 
mogelijkheden - ook voor een majoor, zelfs al is hij gezeten op een 
krijgsros. 

Het socialisme heeft het mogelijk gemaakt de intellectuele capaci
teit, de onuitputtelijke bron van jong talent van de arbeidersklasse 
en de werkende boeren aan te boren en daardoor een kwantitatief en 
kwalitatief nieuwe reserve in het leven te roepen. 

Hier geen afgegraasde vlakte, maar een nieuw gebied, waarin zich 
nog ongekende schatten aan intellect verbergen. 

Het overwegende kenmerk van de intelligentsia in de Sowjet-Unie 
is. dat zij werkelijk bestaat uit de kwalitatief-bèsten, dat zij vooft
gekomen is uit het volk en hecht met het volk verbonden is. 

Zij is voortgekomen u i t en deel va n het volk, dat het socialisme 
verwezenlijkt en dat als bewust levensdoel en perspectief de bouw 
van het communisme heeft. 

Zij wordt niet geleid door een beperkt, egoïstisch gToepsbelang, 
maar door het belang van de socialistische maatschappij, van het 
volk zelve. 

Dit blijkt in de practijk o.a. uit het feit, dat de Sowjet-intellectuelen 
zich niet richten op het verwerven van een rustig en tevreden bestaan, 
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maar dat zij bereid zijn op alle ogenblikken te werken op die plaatsen, 
waar dit nodig is voor de versterking van het socialisme en de opbouw 
van het communisme. Vele intellectuelen gingen - in antwoord op 
de oproep van de Communistische Partij van de Sowjet-Unie - naar 
de nieuw te ontwikkelen gebieden in Siberië en naar de uitgestrekte 
landbouwgebieden om daar hun werk te verrichten. Zo zijn er nu 
bijvoorbeeld meer dan 360.000 agronomen, 200.000 technici, verder 
veeartsen e.d. in de plattelandsstreken werkzaam; zij nemen deel aan 
de grote krachtsinspanning van het gehele Sowjet-volk om de land
bouw in grote snelheid te ontwikkelen en om de besluiten van het 
Twintigste Partijcongres uit te voeren. 

Het feit, dat de Sowjet-intellectuelen voortgekomen zijn uit het 
werkende volk, dat de historische omwenteling in 1917 onder leiding 
van de communisten tot stand heeft gebracht en dat een duidelijk, 
klaar doel voor ogen heeft, geeft deze intelligentsia een grote, nieuwe 
kracht. 

Toegerust met de Marxistische methode van onderzoek en analyse, 
met het grote perspectief door de Marxistische wetenschap op maat
schappelijk gebied ontplooid voor ogen, voorzien van alle noodzake
lijke materiële voorwaarden, die de socialistische maatschappij voor 
de ontwikkeling van de wetenschap schept, is deze intelligentsia in 
staat om problemen op te lossen en hindernissen te overwinnen, waar
voor in de kapitalistische wereld aanzienlijk meer tijd nodig is. 

Dit alles vormt het geheim, waartoe onze Westerse politieke spits
neuzen, onze schreeuwende en kakelende bourgeois-politici niet kun
nen doordringen. 

Om der wille van hun eigen parasitaire bestaan kunnen en willen 
zij niet tot deze erkenning komen. 

Zij blaten en smeken om ook een maan te hebben, een "vrije, wes
terse maan", die zal kunnen volgen in het cirkelvormige spoor van 
Spoetuik's zegetocht door het heelal. 

Majoor Spits, Goedhart, Vermeer en alle andere Amerikaanse 
"aardsatellieten" (de enige, die ze tot dusver hebben en die bepaald 
géén licht aan de horizont ontsteken) voorspellen, dat de kapitalisti
sche landen de wetenschappelijke ontwikkeling in de eerste socialisti
sche staat zullen inhalen. 

Zij gaan, naar het woord van de dichter, door het land "met bussen 
vol gezangen" (krijgsgezangen dan, zoals in NAVO-verband betaamt) 
en "met korven om manen in te vangen" ... 

De manen knipogen. 

Zij laten zich niet vangen. 

En wij - wij ook niet. 

Daarvoor is de aard en de betekenis van de nieuwste socialistische 
overwinning, maar ook de innerlijke rotheid van het kapitalisme en 
zijn catastrofale oorlogspolitiek ons te duidelijk. 

JOOP WOLFF. 
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ÉÉN JAAR NA HONGARIJE 
I N De Telegraaf van 5 november j.l. stond op de voorpagina een 

interessant plaatje. Dit werd afgedrukt naar aanleiding van een 
opmerking van Dr. Drees tijdens de vergadering van de PvdA in 
Amsterdam over Hongarije. Toen hij plotseling in zijn rede. werd 
geïnterrumpeerd en rumoer in de zaal ontstond, verklaarde Zijne 
Excellentie dat enige communistische ordeverstoorders uit de zaal 
werden gezet. 

Maar wat bleek? Enige aanhangers van Gerbrandy, Romroe en 
Bruins Slot hadden een spandoek onthuld waarop geschreven stond 
"Ook Ambon moet vrij." En om te bewijzen hoe ongelijk dr. Drees 
dus had, werd in De Telegraaf een foto gepubliceerd, waarop een van 
deze ordeverstoorders voorkwam, de vlag van de Hongaarse contra
revolutie dragende, op de voet gevolgd door Anna Kethly en enige 
leden van de PvdA-leiding. 

Een betere karakteristiek van het werkelijke karakter dat het 
rumoer rondom deze "vrijheidsstrijd" in ons land had, was waarlijk 
niet denkbaar. 

De reactie voorop met de vlag van de contra-revolutie in de hand 
en de wens in het hart om ook Ambon te "bevrijden", op de voet ge
volgd door de leiding van de PvdA 

* Op 23 oktober 1956 brak in Hongarije de contra-revolutie uit. Deze 
was reeds jarenlang door de westelijke imperialistische kringen 

voorbereid. Nemen we kennis van de feiten. 
Na het einde van de tweede wereldoorlog werden door de imperia

listen duizenden uit de Sowjet-Unie en volksdemocratische landen 
gevluchte reactionairen, fascisten en ook vele misleide mensen in de 
kampen verzameld. Deze kampen bevinden zich op Westduits en Oos
tenrijks grondgebied o.a. in Frankfurt aan de Main, Düsseldorf, Rei
chenbach, Salzburg en in vele andere plaatsen. Het doel was de vor
ming van anti-communistische legioenen, die op zekere dag zouden kun
nen optreden. 

In een artikel in U.S. News and World Report van 9 april 1948 
werd gezegd: 

"Met dezelfde talotiek die tijdens de oorlog werd toegepast door het 
Office for Strategical Services (OSS) wordt thans achter het ijzeren 
gordijn de operatie X doorgevoerd . .. Dit eist het gebruik van genade
loze methodes om het Russische deel van de wereld in een staat van 
ongerustheid te houden." 

Nations Business, orgaan van de Amerikaanse Kamer van Koop
handel, zei in april 1952: 

"Geen enkele regeringsvertegenwoordiger zal het toegeven, maar wij 
leiden soionncn, saboteurs, soec~alisten in de hardste vormen van de 
psychol~gischc oorlog op. H~n wordt geleerd binnen te dl"ingerz in het 
Russische systeem en hot tot ontbinding te brengen.' . . hun wordt ge
leerd alle soorten wapens te gebruiken ... Zij speuren naar leiders van 
de opstand en helpen deze." 

In 1951 trok het Amerikaanse Congres een bedrag van 100 miljoen 
dollar uit voor ondermijningsarbeid in de volksdemocratische landen 
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en sinds 1956 wordt 125 miljoen dollar per jaar hiervoor ter beschik
king gesteld. 

Op 1 mei 1951 werd bij München de zender "Radio Vrij Europa" in 
werking gesteld. Deze zender was bekostigd door een in 1949 opge
richt comité genaamd "Kruistocht voor de Vrijheid" waarvan de 
voornaamste leden zijn: Generaal Lucius D. Clay, ex-commandant 
van de Amerikaanse bezettingszone in West-Duitsland, verbonden 
met de bankiers Lehmann en Morgan, (familielid van Adenauer); 
Dean Acheson, ex-minister van buitenlandse zaken van de Verenigde 
Staten, verbonden met de bankiers Morgan en Co; John Foster Dulles, 
Amerika's minister van buitenlandse zaken, verbonden met de ban
kiersgroepen Morgan-Schröder en Rockefeller; Henry Ford III, auto
mobielkoning; Nelson Rockefeller, lid van de bekende oliefamilie; 
Allan Dulles, broer van J ohn, hoofd van de Amerikaanse spionnage
dienst; Generaal Bedeli Smith, chef van de spionnage afdeling der 
Navo; Eugen Hollman, president van de Standard Oil; William Price, 
directeur van de Westinghouse Electric; Curtiss, president van de 
General Motors (filiaal in Amsterdam); Harway S. Firestone, rubber
koning. Om zo te zien dus een aardig stelletje "vrijheidsstrijders." 

Vanaf die dag (1 mei 1951) werden dagelijks de volkeren van Oost
Europa opgehitst en voorgelogen. Door middel van deze zender werd 
de contra-revolutie in Hongarije in oktober 1956 mede geleid. Door 
middel van deze zender gaf een lid van de Amerikaanse spionnage
dienst, kapitein Bell, tijdens de dagen van de contra-revolutie de 
parolen door aan de contrarevolutie en formuleerde hij de eisen. 

Vanuit München werden de ballonnenacties georganiseerd, waarbij 
tonnen pamfletten, die de bevolking opriepen de regering omver te 
werpen, boven de socialistische landen werden neergeworpen. 

Geregeld werden wapens over de grens van enige volksdemocrati
.'"!Che landen gesmokkeld, bestemd voor illegale fascistische benden. 

Reeds geruime tijd voor de 23ste oktober verzamelden zich in Oosten· 
rijk en West-Duitsland de voormalige Horthyofficieren, vroegere be
zitters en politici van het voormalige reactionaire regiem. De generale 
en politieke staf van de contra-revolutie werd gevormd. 

Westelijke ambassades in Boedapest nam actief deel aan de voor
bereiding van de contra-revolutie. Zij maakten gebruik van hun in
formaties over de binnenlandse situatie in Hongarije om de tactiek 
van de omverwerping der Hongaarse Volksrepubliek uit te werken. 

Tijdens de dq.gen van de contra-revolutie had de militaire attaché 
van Engeland, Cowley, geregeld contact met een van de leiders der 
contra-revolutie, Pal Maleter. Hij gaf de nodige adviezen en infor
meerde Maleter over de bewegingen van de Hongaarse en Sowjet
troepen. 

Tijdens de opstand waren in de ambassade der Verenigde Staten 
twee geheime zenders en een ontvanger werkzaam. Hierdoor werden 
meldingen ontvangen en doorgegeven. 

Op 23 oktober zagen de imperialisten hun kans en begonnen zij de 
opstand tegen het volksdemocratische Hongarije. 

In den beginne zag het er niet slecht voor hen uit. Ze waren reeds 
zo zeker van hun overwinning dat Allan Dulles, de broer van Foster, 
het nj.et laten kon de eventuele overwinning reeds op zijn rekening 
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te schrijven en tegenover journalisten verklaarde, dat hij, Allan 
Dulles, "reeds lang op de hoogte was van het uitbreken van de op
mand in Hongarije." 

Zoals het met veel Amerikaanse bluf gaat, ook deze viel in duigen. 
Op 4 november sloeg de revolutionaire arbeiders- en boerenregering 
van Hongarije samen met het Sowjet-leger de contra-revolutie neer. 

Aan een imperialistische illusie was een einde gekomen. 
Maar niet alleen de imperialisten hadden een les gekregen. Ook de 

communisten in Hongarije en in andere landen hebben uit de erva
ringen van deze dagen veel geleerd. 

* 
HOE was het mogelijk dat de contra-revolutie haar kans kon grijpen 

in Hongarije. 
Een van de voornaamste oorzaken was de situatie binnen de partij. 

Na het 20ste congres der CPSU had de Hongaarse Werkerspartij een 
onderzoek ingesteld naar de fouten en tekortkomingen, die aan haar 
werk kleefden. 

Ofschoon de vroegere leiding van de partij het land op de weg 
naar het socialisme had gebracht, kwamen er toch ernstige fouten 
aan het licht, die hoofdzakelijk neerkwamen op schending van de 
socialistische democratie en op een bureaucratische methode van 
leidinggeven. In feite leende de partij te weinig gehoor aan opvattin
gen die onder de massa leefden, klaarde ze te weinig op. Daarbij was 
de collectiviteit van de leiding ernstig aangetast ten gevolge van de 
persoonsverheerlijking. Er bestonden dus grote gevaren dat de partij 
haar verbindingen met de massa zou verliezen. 

In juli 1956 werd de leiding van de partij gewijzigd. Er werd echter 
geen duidelijke koers gevaren. Integendeel. 

Er brak een periode aan, waarbij door leidende figuren in de partij, 
onder leiding van Imre N agy, hevige aanvallen werden gedaan op de 
vroegere leiding en op de politiek van de partij. Daarbij werd prac
tisch met geen woord gerept over de grote verdiensten van de partij, 
maar werden uitsluitend de fouten naar voren gehaald en deze werden 
nog sterk overdreven. 

Op ideologisch terrein kwamen hoe langer hoe meer anti-Marxisti
sche, nationalistische en revisionistische opvattingen naar voren, die 
vooral hun bakermat vonden bij de intellectuelen in de z.g. Petöfi
club. "Deze opvattingen, die vooral gericht waren tegen het proletarisch 
internationalisme en tegen de leninistische partij-opvattingen vonden 
vooral gehoor bij sommige achtergebleven delen van de arbeiders
klasse, vooral daar, waar voormalige kapitalistische elementen, fascis
ten en gewezen gendarmen verzameld waren," aldus de resolutie van 
de landelijke conferentie der Hongaarse Socialistische Arbeiderspartij 
op 29 juni 1957. 

De gehele politiek van een deel van de leiding was erop gericht de 
partij volledig in discrediet te brengen bij de massa, het bondgenoot
schap van de arbeidersklasse met de andere werkende klassen te ver
breken, de kleine bourgeoisie tegenover de proletarische staatsmacht 
te plaatsen en de contra-revolutionaire krachten de gelegenheid te 
geven hun slag te slaan. Daarbij steunde zij vooral op de weliswaar 
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verslagen maar nog m het land aanwezige klasse der vroegere uit
buiters. 

Het is interessant te lezen wat Kadar over de situatie binnen de 
toenmalige leiding van de partij zegt. 

"Wanneer ik de leiding bezie - en hier moet ik de partij- en st&'lts
leiding als één leiding zien - dan moet ik het volgende vaststellen. 

De toenmalige leiding viel in feite in twee delen ui•teen. Het ene deel 
had in juli besloten, dat we de [outen zouden herstellen en ik ben ervan 
overtuigd, cLït wanneer we de lcoers van juli, natuurlijk niet zonder 
interne discussies, meningsverschillen, moeilijkheden en weifelingen, 
zouden hebben kunnen voortzetten we binnen een jaar de fowten zonder 
grote schade en zonder zware offers hadden overwonnen. De helft van 
de leiding werd door dit streven en door deze opvatting geleid. 

Ik moet eerlijk zeggen, dat dit deel van de leiding in die moeitijlee 
dagen volledig in verwarring was. 

Tegelijkertijd was er in de leiding een ander deei - en hier moet ik 
van de groep-lmre Nagij spreken - die we toendertijd volledig ver
trouwden. 

Hoe stond het met die leiding? Dit deel van de leiding bevond zich 
niet in een positie zoals het andere deel, dat niet precies wist wat ge
beurde. Imre Nagy en zijn helpers wisten het, want ze deden het immers 
voor een deel zelf. Het was dus voor hen niet moeilijk te begrijpen wat 
er aan de hand was. Zij wisten ook wat ze wilden, ze hadden de mo
gelijkheid in deze labiele toestand met allerlei middelen het andere deel 
van de leiding te dwingen samen met hen een stuk van de weg te gaan. 

En zo geraakten we in de positie, die een schande voor de leiding is, 
en niet een schande voor het volk, dat we de vele duizenden mensen, 
die in alle delen van het land vanuit het centrale punt een aanwijzW"rg 
verwachtten, die wapens eisten, die beter wisten wat gedaan moest 
worden dan wij, die in de leiding zaten, geen juiste aanwijzi;ngen kon
den geven, hetgeen een leiding in zulke dagen moet doen." 

Zo was de situatie. De leiding van de partij verdeeld. De partij zelf 
en het volk zonder leiding. 

Daardoor werd het aan de imperialisten gemakkelijker gemaakt de 
contra-revolutionaire krachten verder te bewapenen en te organiseren 
en de aanval op de volksdemocratische staat in te zetten. 

Het werd ngg gemakkelijker, toen Imre Nagy de Sowjettroepen ver
zocht Boedapest te ontruimen. 

Om een uitdrukking van de contra-revolutionairen zelf te gebruiken: 
"De nacht van de lange messen was aangebroken." 

De fascisten gingen planmatig te werk. Gebruik makende van een 
vreedzame studentendemonstratie werd de gewapende aanval ingezet. 
Strategische punten werden onmiddellijk aangevallen. Daarbij richtte 
zich de terreur het eerst tegen de partij van de arbeidersklasse en 
tegen haar aanhangers. 

Aan de hand van vooraf opgestelde lijsten werden communistische 
functionarissen gevangen genomen en vermoord. In de nacht voor de 
vierde november waren alleen al in Boedapest 1400 en op het platte
land 3000 patriotten gevangen genomen met de bedoeling hen op 4, i 
en 6 november te vermoorden. 

Door de contra-revolutionairen werden 3324 oorlogsmisdadigers, fas
cisten, spionnen enz. uit de gevangenissen losgelaten, alsmede 9962 
moordenaars, rovers en dieven. Zij allen werden onmiddellijk va» 
wapens voorzien. Warenhuizen werden geplunderd. 
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Terwijl onder leiding van voormalige Horthy-otficieren de terreur 
op straat werd georganiseerd, werden door N agy c.s. op politiek terrein 
maatregelen genomen en toegestaan, die ten doel hadden de positie van 
de Hongaarse Werkerspartij als leidende kracht van het volk geheel uit 
1e schakelen. Vele "nieuwe" partijen, die in feite de oude partijen uit 
het tijdperk van de zwartste reactie waren, werden opgericht. We 
noemen: de partij van de kleine boeren, de sociaal-democratische en 
de Petöfipartij onder leiding van Tildy, Scorba, Kethly, Kelemen, 
Bechtler en Bibo, allen in het bezit van de zegen van kardinaal 
Mindszenty, die inmiddels was vrijgelaten. 

Maar dit was nog maar een vijgeblad voor de werkelijke aard van 
de contra-revolutie. 

Door de Horthyfascisten werden in het leven geroepen: de democra
tische volkspartij, de katholieke volksbond, de christelijke Hongaarse 
onafhankelijkheidspartij, de partij van het Hongaarse leven (MEP), de 
katholieke partij, de democratische unie, het christelijke front, de partij 
van de Hongaarse revolutionairen, de Hongaarse revolutionaire jeugd
partij ... Dat zijn dan nog alleen maar de namen van de meest bekende. 
Alleen al in het district Ujpest schoten in die dagen 74 politieke partijen 
uit de grond ... Het summum van democratie dus! 

Naast de politieke partijen werden door de kapitalisten zulke "solide" 
organisaties hersteld als de "landelijke organisatie van huiseigenaren" 
en de "centrale organisatie van handelaren." 

De democratische volkspartij eiste op 1 november schadevergoeding 
voor de voormalige bezitters van de genationaliseerde fabrieken en ver
deelde landerijen, terwijl op dezelfde dag een delegatie naar het parle
ment ging, die de teruggave van bedrijven met minder dan 100 arbeiders 
aan de vroegere eigenaars eiste. De Hongaarse onafhankelijke volks
partij verlangde "de onaantastbaarheid van het privaateigendom en de 
invoering van de reine, eeuwige en Hongaarse burgerlijke democratie." 

Hoe deze reine, eeuwige democratie er uitzag, was in die dagen 
duidelijk in de straten van Boedapest te aanschouwen. Honderden 
vermoorde communisten en andere progressieve mensen ... 

De bedoelingen van die democratie werden nog duidelijker door de 
verklaring van Mindszenty, die herstel van het kapitalisme eiste en 
teruggave van de landerijen die vroeger aan de kerk behoorden. 

Stuk voor stuk werden de veroveringen van het socialisme opge
geven. 

Het parlement werd niet meer bijeengehaald, allerlei duistere ele
menten werden in de "regering" opgenomen. De presidentiële raad 
werd terzijde geschoven. In strijd met de door het parlement in 1955 
aangenomen wet werd het Pact van Warschau eenzijdig OJ?gezegd. 
Tegelijkertijd werd op voorstel van de imperialistische kringen in het 
ten oosten van de Donau liggende deel van Hongarije een andere rege
ring gevormd, die het land in twee delen wilde splitsen. 

In deze situatie hebben zich toen zestien ministers uit het kabinet, 
trouw aan hun eed, trouw aan het socialisme en trouw aan het prole
tarisch internationalisme onder leiding van J anos Kadar tegen N agy 
gericht en op 3 november 1956 een revolutionaire arbeiders- en boeren
regering gevormd, die met behulp van de Sowjettroepen de contra
revolutie neersloeg. 
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Imre Nagy en Mindszenty vluchtten naar buitenlandse ambassades, 
de 74 politieke partijen verdwenen even snel als ze waren opgericht, 
de fabrieken en de grond bleven in handen van de werkers. 

Het socialisme was gered! 

* W-, E herinneren ons nog het gehuil van de imperialisten in die tijd. 
In ons land hadden in de laatste dagen van oktober en de eerste 

d::',gen van november de kapitalisten en de leiding van de PvdA al.!e 
registers openstaan om het volk kond te doen van de ,,wederkeer der 
vrijheid" in Hongarije. 

De grootste reactionairen in ons land waren plotseling tot voorstan
ders van de revolutie geworden, de anti-revolutionairen niet het minst. 
Zij, die in ons land de gangmakers zijn van de vervanging van de arbei
derskernen in de bedrijven door ondernemingsraden, waren opeens 
vurige voorstanders van de vorming van revolutionaire arbeiders
raden ... in Hongarijé dan. Zij die in ons Jand de politiek voeren van 
onderdrukking van de arbeidersklasse, eisten met gebroken stem het 
recht op vrijheid op -vroor de Hongaarse arbeiders. 

Tegelijkertijd werd de hetze tegen de communisten, die in ons land 
de meest consequente voorvechters zijn van de belangen van de arbei
dersklasse, versterkt en werd openlijk opgeroepen tot terreur. 

Een terreur die op 4 november losbarstte. We herinneren ons: Mis
lukte bestorming van Felix Meritis. Het in brand steken van het ge
bouw van het ANJV. Vernieling van eigendommen van de EVC. Gees
telijke terreur tegen intellectuelen, die zich voorheen keerden tegen de 
herbewapening van Dui~sland en tegen de atoombom. Verwijdering 
van communisten uit commissies van bijstand in verschillende gemeen
teraden. Evert Vermeer, samen op één podium met Romme, vertelde 
dat "de assche van Klaas" hem op de borst brandde, welke assche hij 
bij het bombardement van Port Said kennelijk niet meer voelde. 

De houding van onze partij was er één van grote moed en van grote 
vast beradenheid. 

Dit heeft natuurlijk een oorzaak. Deze ligt in de juiste en duidelijke 
politieke leiding, die door het partijbestuur aan de partij werd gegeven. 

Het is goed om in dit verband uit de verklaring van het partijbestuur 
van 29 oldober 1956 te citeren. In deze verklaring werd de situatie in 
Hongarije besproken. Het partijbestuur nam toen o.m. het volgende 
standpunt in: 
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"Het /J:u:tifbestuur dozt een beroeo oo alle vrcdelieucnde 1Vedcrlan
ders om. het ware en geuaarlijkc karakter uan de gebeurte:Jisscn in 
HongarUc te onderkennen en tegen de ophitsingscampagne hier te lande 
stelling te m:men. Een duidelijk ouer;:;icht ouer deze gcbeunfenissen is 
er nog niet. Doch alle beschikbare gegeucns wijzen op een putsch, eet! 
poging om met wapengeweld de inuoering van de nieuwe politiek van 
de Hongaarse Pollesdemocratie te storen en te discrediteren . .. 

Er is e<:>n onmiddelliilc uerband 'z1chtbaar tussen dit con:ra-reuolt:·:'io
naire auontnur en het ;treven uan de Amerikaanse politici uan de koude 
oorlog .. . 

'!eblcken, dat de pcdSé'h in Hongar!fe 11itgcuoc:rd werd 
áoor uwwit het buitenland gesteunde ondergrondse groepen, die lang •fe 

en beruapend :~-Un .. 

Hef is d11idl 

L-'O!·c;1 

.Jr:i ::~in J oo': p:,li:ieke nwd!Ukhcde!l veroor::aakt dco:· h::·t 
LT"~i~· :': c:p jrz hf'f ~Jcr r .... . :{ ~~1 dc10r de I--long.1:1t:iC VVcrkcr.sp:..H··tij I 
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gemaakte fouirn werd overdreven e:1 oversloeg in verloochening van 
verdchte prestaties, hetgeen tof verwarring in de partij en de arbeiders
klasse heeft geleid ... 

De gebeurtenissen van de laatste dagen laten duidelijk zien dat de 
readie weliswaar fot de brutaalste methoden in staat is, maar dat Zf 
niet sterk genoeg is om haar agressiei'C en oorlogszuchtiye doeleinden 
te 1·eru.•erkeiUken en de ontwiklceling naar het socialisme tegen te 
houden." 

Deze steil !n~(namc heeft er toe geleid, dat waar er misschien ver
wauing in onze partij was die snel werd hersteld en dat onze partij 
met uitzontlering van een enkeling de novemberstorm met glans heeft 
doorstaan. 

In dezelfde verklaring werd er ook met nadruk op gewezen, dat het 
op get~even momenten aanvvezig zijn van een internationale ontspan
ning niet m::~g leiden tot een ve;,-slapping van de waakzaamheid tegen
over de pogingen van de imperialisten om een oorlog te ontketenen. 

De communisten zijn voor de politiek van vreedzame co-existentie. 
Maar dit is een zaak van actieve strijd. Het betekent niet, dat wij op 
het standpunt staan, dat de imperialisten vredelievend zouden zijn ge
worden. In het bijzonder betekent het, dat in de landen waar de arbei
dersklasse de staatsmacht uitoefent, geen ogenblik de waakzaamheid 
tegen de pogingen van de kapitalisten in binnen-- en buitenland ver
slappen mag en dat de arbeiders onder leiding van hun partij met alle 
mlddelen de dictatuur van het proletariaat moeten verstevigen en be-
hoeden. 

Om dit te bereiken, is het juist noodzakelijk dat de partij zich stedli 
meer verbindt met de massa, rekening houdt met de opvattingen die 
bij haar leven, nauwkeurig toeziet op de naleving van de rechtsbegin
selen, nauwgezet en geduldig de politiek van de partij verklaart en tot 
eigendom maakt van de arbeidersklasse en alle andere werkers. Daar
mede is bureaucratie en ambtenarij dan ook volkomen in tegenspraak. 

V oorwaarde om een consequente leiding van de partij in alle om
standigheden te verzekeren, is de ideologische eenheid van de partij 
en van haar leiding. De Hongaarse kameraden hebben in de prn:tijk 
moeten ervaren wat het betekent indien dit ontbreekt. Het toegeven 
aan pogingen om de marxistisch-leninistische partij-opvattingen af te 
zwakken, aan aanvallen op het proletarisch internationalisme, het toe
staan dat het democratisch centralisme overboord wordt· gegooid, het 
in feite enige tijd accepteren van verschillende politieke stromingen 
binnen de leiding en zelfs het geven van de leiding aan de vertegen
woordigers van die partijvijandige stroming leidt tot versterking van 
de anti-marxistische invloed binnen de partij; het verlamt de partij i!l 
ha2r· optreden, schaadt de collectiviteit, verzwakt de invloed van de 
partij onder de massa en daarmede de dictatuur van het proletariaat. 

De Hongaarse kameraden hebben de strijd tegen deze afwijkingen 
aangebonden en met succes. 

* 
D E eerste slag, die de reactie met betrekking tot de Hongaarse ge-

beurtenissen kreeg, was de nederlaag van 4 november. 
De tweede slag is het snelle herstel van het economische en politieke 

leven in Hongarije zelf. 
De rekening d1e de contra-revolutie aan het Hongaarse volk presen-
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teerde, was zwaar. De industrie heeft met uitzondering van de levens
middelenindustrie meer dan twee maanden lang practisch stil gelegen. 
Het nationale inkomen liep met ongeveer 14 miljard forint terug, het
geen betekent meer dan '4 van het totale jaarinkomen van de arbeiders 
en beambten. Zeer vele handelsdepots werden geplunderd. Goederen 
tot een waardevan 3 miljard forint gingen verloren. 3000 woningen wer
den bijna geheel vernietigd, terwijl 16.000 woningen grotere of kleinere 
schade leden. Twee maanden lang werd niet geëxporteerd, daarvoor 
in de plaats nog meer geïmporteerd. In het bijzonder richtte de contra
revolutie haar aanval op de kolenproductie. Het dagelijks kolengebruik 
in Hongarije bedraagt 75.000 tot 78.000 tonnen. Omstreeks half novem
ber 1956 werd nauwelijks 3.500 ton dagelijks gedolven. Het aantal mijn
werkers liep terug van 94.000 tot 35.000. 

Het Hongaarse volk overwint onder leiding van de partij en de rege
ring en met hulp van de socialistische landen deze moeilijkheden. 

De industriële productie bereikte in augustus van dit jaar reeds 98% 
van het niveau van voor oktober 1956. In februari van dit jaar wag de 
kolenproductie tot 60.000 ton per dag gestegen. Thans ligt ze veel hoger. 
Het aantal mijnwerkers was in die periode tot 83.000 gestegen. In de 
staatswinkels werd in januari 10% meer verkocht dan het jaar daar
voor, in de coöperaties steeg de omzet met 22% boven januari 1956. 
In 1957 zullen in Hongarije 40.100 nieuwe woningen gebouwd zijn, ter
wijl reeds begonnen is met de bouw van 12.900 woningen van het con
tingent voor het volgend jaar. Door de socialistische landen werd grote 
hulp verleend. 

Tijdens de Sowjet-Hongaarse besprekingen van maart 1957 werd 
overeengekomen dat de Sowjet-Unie in 1957 aan Hongarije waren zal 
leveren tot een waarde van 1,01 miljard roebel, terwijl een langlopend 
crediet van 750 miljoen roebel tegen 2% rente werd gegarandeerd. 

Ondanks heftige aanvallen van de contra-revolutie is ongeveer de 
helft van de collectieve boerderijen in stand gebleven. Vanaf januari 
tot maart hebben meer dan 1000 tijdens de contra-revolutie opgeheven 
collectieve boerderijen hun werk hervat. 

Ook het politieke leven herstelt zich snel. De Hongaarse socialistische 
arbeiderspartij telde eind juni van dit jaar 345,733 leden, d.i. 40,2% van 
het ledental van de vroegere Hongaarse Werkerspartij. 57.9% van de 
leden zijn arbeiders, 16,7% boeren, 6,9% intellectuelen, 10,4% beambten 
en 8,1% vrije beroepen. 85,2% van het ledental behoorde ook tot de 
Hongaarse Werkerspartij. 

In tegenstelling tot de periode van enige maanden voor oktober 1956 
is het partijleven zeer levendig. Een van de belangrijkste taken van de 
partijafdelingen is de vestiging van de ideologische en organisatorische 
eenheid van de partij op basis van het marxisme-leninisme. 

Het standpunt van de huidige partijleiding tegenover de vroegere lei
ding van de partij getuigt van een gezond en reëel inzicht. In de partij
resolutie van 29 juni 1957 wordt o.a. het volgende gezegd: 

"De dogmatische en sectarische fouten van de voormalige leiding onder 
Ralwsi en Gerö zijn belangrijke lessen voor de pa:Ptij. In de afgelopen 
jaren heeft deze leiding juist op basis van marxistisch-leninistische theorie 
onder de massa en in het belang van de massa gewerkt. Ze heeft in die 
tijd grote resultaten voor de paC1tij en voor het volk behaald. Als een 
natuurlijk gevolg van de vruchtbare arbeid ontmoette deze leiding een 



diepgewortekl vertrouwen, grote eerbied en erkentelijkheid onder het 
volk, die op vele mar.ieren tot uiting kwamen. 

De in het werk voortdurend bereikte resultaten en de onder de massa 
genoten sympathie maakten de leiding later ijdel, enkele leid~rs waand~n 
zich onfeilbaar. 

De Marxistisch-Leninistische analyse van de ervaringen in de practi
sche arbeid werd door de beklemtoning van dogma's, de bureaucratisering 
van de leiding en vervreemding van de massa vervangen, hetgeen aan het 
partijleven zware schade toebracht ... 

Thans moet de partij in haar theoretische en politieke werk in de 
eerste plaats de strijd tegen de revisionistische opvattingen en tegen iedere 
uorm van verzoening met de contra-revolutionaire vijand voeren. Deze 
strijd moet echter zo geleid worden, dat de partij tegelijk de herhalinJ van 
dogmatische en sectarische fouten onmogelijk maakt." 

Ook de vakbeweging heeft zich hersteld. Zij telt nu ongeveer twee 
miljoen leden en speelt in het economisch leven een zeer grote rol. De 
vrouwen- en jeugdorganisaties hebben hun werkzaamheden met kracht 
hervat. 

Een van de belangrijkste taken van de partij met betrekking tot de 
verbinding met de massa is het uitbreiden en versterken van het na
tionale volksfront. Dit is een vorm van samenwerking tussen commu
nisten en partijlozen, die leidt tot de ontwikkeling van het algemene 
politieke leven in het land. 

* SAMENVATTEND kan gezegd worden, dat de revolutionaire arbei
ders- en boerenregering zijn politiek consequent richt op de op

bouw van het socialisme in het land en in haar buitenlandse politiek 
met kracht opkomt voor de versterking van het socialistische wereld
kamp en voor het behoud van de vrede in de gehele wereld. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de imperialisten knarsetanden 
van woede en pogen de koude oorlogsstemming rondom Hongarije gaan· 
de te houden. 

Ook de Nederlandse reactie doet hieraan mee. 
Maar welk een armzalig figuur slaat ze hierbij. 
Konden ze vorig jaar nog door leugens en laster een groot deel van 

de bevolking imponeren en op de been krijgen, de "herdenkingen" van 
dit jaar zijn om zo te zeggen een sof geworden. 

Ondanks inschakeling van radio, televisie en pers is het hun niet 
gelukt vele mensen bijeen te krijgen. De herdenking op de Dam, nota 
bene bij het nationale monument, met als extra-attractie Anna Kethly, 
kon alleen maar wat "Ambon moet vrij"-strijders, de burgemeester van 
Amsterdam en wat vooraanstaande PvdA-en andere politieke leiders 
trekken. De vergadering van de PvdA in de Amsterdamse Koopmans
beurs was slecht en het enige ideaal dat Vermeer de mensen kon mee
geven was de leuze "Die niet waagt, die niet wint" ... 

Natuurlijk mogen we niet denken, dat de gehele Nederlandse bevol
king nu precies begrijpt wat er vorig jaar is gebeurd. 

Het is onze taak steeds weer met alle geduld en energie opklaring te 
brengen over datgene wat er werkelijk aan de hand was, ruim een jaar 
geleden. 

We kunnen dit doen aan de hand van de feiten van toen en van nu. 
l NICO LUIRINK 
~ 
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DE rfWEEDE -WERELDOOI~ljOG 

IN BRIEVEl~ 
;_--, R kunnen al boekenkasten qevuld worden met werken, die de ge
~~ sehiedenis vaE de tweede ~ereldoorlog behanJ_e]en. Naast boeken 

van historiei zijn er documentenw:rz:unelinge~1 uitgegeven en de me
moires van staatslieden en f.;eneraals laten zien hoe zij, die aan de ge
beurtenissen hebben deelgenomen op leidende posten, denken over het 
verleden. De laatste jaren is er een nieuwe golf boeken ovH de jaren 
1939-1945 bijgekomen; het zijn w·erken ;:;eschreven door Nazi-generaals 
en Nazi-diplomaten die, gebruik makend van de hun in het Atlantisch 
Pact ingeruimde positie, een steentje bijdragen. Deze bijdragen die
nen niet zo zeer de kennis alswel de vervalsing van de geschiedenis. 
Vele d-::_zer werken trouwens hebben ten doel veel uit de achtc•· ons 
liggende jaren te doen vergeten, of het heden ie rechtvaJrdigen, met 
name de "koude" oorlog tegen cle Sowjet-Unie. Deze doeleinden makf'n, 
dat wat in memoires wordt opgetekend, vaak aanzienlijk <:-:fwijkt van 
wat in werkelijkheid is gebeurd en dat verzwe;;en wordt hoe indertijd 
de gebeurtenissen zich hebben toegedragen. Om hun doel te bereiken, 
zijn daartoe zelfs wel documenten vervalst of achtergehoudc:n. 

Boeken, die w<:ü er gebeurd is op een juiste manier weergeven, ver
valsingen rechtzetten en de historische vvaarheid herstellen, zijn daar
om van een bijzonder belang. 

Een goede kennis van het verleden maakt het mogelijk het heden 
beter te begrijpen en lesE;en te trekken voor de toekomst. Alleen zij die 
bang zijn voor deze toekomst schrikken er voor terug de geschied::nis 
te zien zoals zij zich werkelijk heeft toegedragen en zijn zelfs bereid tot 
vervalsingen om de waarheid verborgen te houden. 

Een belangrijke bijdrage om het verleden te leren kennen, zijn de 
volledige documenten uit die tijd zelf. Daarom is de uitgave van de 
briefwisseling tussen Stalin, Churchill (later Attlee) en Roosevelt (la
ter Truman) in de oorlogsjaren en de eerste maanden nadien door het 
ministerie van buitenlandse zaken van de USSR van grote betekenis.*) 

Tot nü toe waren van westelijke zijde alleen afzonderlijke documen
ten uit deze briefwisseling bekend gemaakt, soms zelfs uit hun verband 
gerukt, gewijzigd en vervalst. Thans is het mogelijk alle brieve!'l te 
lezen, die tussen de regeringsleiders van de drie grote mogendheden 
zijn gewisseld en kan men zelf nagaan wat er waar is van vele der 
verhalen die over het verleden worden verspreid . 

.,. ) Lriet\vi.ss<:-~in ,_,· vo..Li :_L v~-"-'1 "~:tt'_·:· ·,r:-1~1 de JYiilli..:,t~i·J ac.J v2.11 ~~c-_;' 1.!.s~~R 1112t d2 prc·si
d::::ni. I;. v··~l~ d~· Ve:·. 3ta~ :n en ~1:.:: pren1iers van GrJoi-:.Orittanni~:~ tij'1ens d,~ ~lrote 
\la:.:t:~rla~1ds() Oot~:=::~ 1:141-lD~:-:. T\V2·e d:::len, Staatsultg-.:v2rij v::>cr PoliiL:'k2 Lit r<üuur, 
l\ti[;;:kou l~L)'/. r.:·~~ZP d:lcn zi_.Jn ln d) R~:-;sisrh:::: uit·~Jl\'·': '\'·-~d:rijgbaar bij Bn2khandcl 
Pe:i'CSUs. Prij:o f 'i 50. Over enk·:·,, m::tsr:ucn zal een uitc~avc in :~'' K<,"-d82 taal ver
sehij ncn In cL Lor: \'an L9:i8 2al ç:c:1 1'-kdcrlanc~.sc vcrt<1lin:; hij ::'.2 UitgEvcr;j Pe:c:asu3 
het Jicht ;d.::1. 
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ERKENNING VAN DE ROL DER SOWJET-UNIE 

Zo is het een gewoonte geworden in de literatuur over de oorlog, 
die in het westen wordt uitgegeven, de bijdrage van de Sowjet--Unie ·~ot 
de overwinning op het fascisme te bagatelliseren. De slag bij Stalingrad 
wordt in Churchills memoires kort dgedaan; de Amerikam<se generaal 
Omar Bradly noemt de nerinnering aan de daden v;:m het Sowjetleger 
een "legende uit oorlogstijd"; de Nazi-generaa1s sloven zich uit om hun 
nederlagen toe te schrijven aan stommit2iten van Hitler en aan "gene
raal winter". Ook in ons land worc~i: steeds meer de nadruk i~elegd op 
de krijgsdacJen van de Engelsen en de Arnerikan2n, vooral in Noord
Afrika, de invasie in 1944 wo::'dt tot het hoogtepunt in de oorlog ver
klaard en de militaire operaties van het Sowjc~:leget die van beslis
sende betekenis waren, krijgen een plaats in het vergeetboek. 

De brieven van Churchill en Roosevelt aan Stalin, die nu openb:.uu· 
zijn gem:tald, geven. een ander beelrl. 

Zo huldigde b.v. Chèlrchill de rol van het So,.vjetlr~ger in de strijd 
tegen het fascisme: "Juist het Rc1ssische leger nam de kracht w2g uit 
de Duitse oorkgsmachine en op het ogentilik bindt het op zijn fr,mt 
een onvergelijkelijk groot deel van cie krachten van de te:;enstancler." 
(Deel I, document 326). En in een andere brlef zei hij, dat de over
winningen van het HoJe Leger /.oi, van het Duiisc 'lniLitaTisme 
be.'Ósten ... Komende generaties zullen Lun verplichtingen tegenover 
het Rode Leger even onvoorwaardelijk erkenné'n, als wij hr:t doe:n, di.e 
leefden om getuige te zijn van deze grootse overwinning." (Dl. I, 
doe. 410). 

Na een uiteenzetting over de strijd in Noord-Afrika en de Engels
Amerikaanse landing schrijft de Engelse premier: "Ik veronderstel, 
dat U zich van deze details op de hoo~_~te wil stellen, hoewel de om
vang van deze operaties niet groot is in vergelijking met de reusachtige 
operaties, die U leidt" (Dl. I, doe. 123). 

Roosevelt onderstreept evenee~1s de beslissende betekenis van de 
strijd van de Sovvjetlegers. Hij schreef Stalin: "In de loop van vele 
maanden heeft het Rode Leger, in weerwil van reusachtige verliezen 
aan materialen, transportmiddelen en grondgebied, de machtigste te· 
genstander niet de gelegenheid gegeven te overwinnen. Het hield hem 
tegen bij Leningrad, bij Moskou, bij Woronezj, in de Kaukasus en ten
slotte bracht het Rode Leger in de onsterfelijke slag om Stalingrad de 
tegenstander niet alleen de nederlaag toe, maar ging het over tot een 
groot offensief, dat zich met succes ontwikkelt langs het gehele front 
van àe Oostzee tot de Zwarte Zee ... Het Rode Leger en het Russische 
volk hebben de gewapende strijdkrachten van Hitler met zekerheid 
gedwongen de weg naar de uiteindelijke nederlaag te betreden en 
hebben voor lange tijd de bewondering van het volk der Verenigde 
Staten verkregen." (Dl. II, doe. 77). 

Elders stelt Roosevelt vast, dat de Sowjet-Unie "de hoofdlast van cle 
strijd ûraagt" (Dl. II, doe. 38). 

Het zijn uitspraken die waard zijn geciteerd te worden. Ze bevesti
gen eens te meer, dat wat Bradley de "legende uit oorlogstijd" noemde, 
de werkelijkheid is die nooit zal kunnen worden weggeredeneen~. 
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BETROUWBARE BONDGENOOT 

Hoe vaak is ook niet gezegd, dat de Sowjet-Unie zich niet als een 
bondgenoot gedroeg en niet te vertrouwen was, dat ze zich niets van 
de verbonden mogendheden aantrok en eigen doeleinden (neerkomend 
op "export van revolutie") zou najagen. 

Doch deze verhalen worden eveneens tot niets teruggebracht door de 
documenten uit de briefwisseling. 

Churchill moet erkennen, dat volgens zijn eigen ervaring "de Unie 
van Socialistische Sowjet Republieken nooit verplichtingen of verdra
gen schond." (DL I, doe. 109). 

In de briefwisseling zijn trouwens voorbeelden te over te vinden, 
hoe de Sowjet-Unie zich als bondgenoot gedroeg. 

Toen de Engelse troepen in het midden van 1942 in Egypte in moei
lijkheden waren, stond de Sowjet-Unie toe, dat de voor haar bestemde 
bommenwerpers, die uit Amerika al in Irak waren aangekomen, wer
den overgedragen aan dit Engelse leger. In een brief aan Stalin dankte 
Churchill "voor dit snelle en grootmoedige antwoord." (Dl. I, doe. 55). 

In 1944 veroverden de Sowjet-troepen bij hun succesrijke offensief 
in Polen een proefstation voor raketten van de Duitse fascisten. Hier 
waren de V 1 en V 2 ontwikkeld, die op Londen werden afgeschoten. 

Britse specialisten werden in staat gesteld om dit proefstation te 
bezoeken. Churchill dankte Stalin hiervoor, hij deelde na de terugkeer 
van deze specialisten mede, dat zij "waardevolle inlichtingen mee
brachten, die enkele leemten in onze kennis van lange afstandsraketten 
aanvulden. Ik verzoek U mijn dank te aanvaarden voor de schitterende 
organisatie van dit bezoek en voor de hulp die aan onze missie door de 
Sowjet-Unie is bewezen." (Dl. I, doe. 334). Een interessante mede
deling voor degenen, die beweren, dat de Sowjet-Unie haar huidige 
voorsprong bij de ontwikkeling van raketten aan Duitsers zou hebben 
te danken ... De Engelsen blijken al in de oorlog op de hoogte te zijn 
gesteld van de constructie van deze Duitse raketwapens! 

Ook werden Britse specialisten in staat gesteld kennis te nemen van 
door de Sowjet-Unie buitgemaakte accoustische torpedo's, die al grote 
schade hadden aangericht onder de Engelse schepen. Een telegram van 
Churchill aan Stalin brengt de dankbaarheid hiervoor tot uitdrukking. 
(DL I, doe. 375). 

Een ander voorbeeld is bekender. Eind 1944-begin 1945 ondernamen 
de Duits-fascistische legers onder Von Rundstedt een sterk tegenoffen
sief in de Ardennen, dat ten doel had Antwerpen te heroveren, de ge
allieerde legers in het westen te splitsen en hun grote nederlagen toe 
te brengen. Het zag er naar uit, dat dit plan succes kon opleveren. De 
fascistische legers drongen gevaarlijk op. Onder deze omstandigheden 
verzocht Churchill de Sowjetlegers hulp te bieden door een offensief 
in het oosten. Hoewel de weersomstandigheden ongunstig waren, be
sloot het Sowjet-opperbevel met het oog op de positie van de bond
genoten het offensief eerder te beginnen en langs het hele front, van 
de Karpathen tot de Oostzee, op te rukken. Door dit offensief waren de 
Duitsers gedwongen hun 5-de en &-de tanklegers uit het westen naar 
het oosten over te brengen en de aanval in het westen te beëindigen. 
Dit maakte het Eisenhower mogelijk aan het westelijk front het initia-



tief te hernemen en zijn geplande offensief uit te voeren. Churchill 
schrijft over deze houding van de Sowjetlegers: "Namens de regering 
van Zijne Majesteit en met heel mijn hart wil ik U mijn dankbaarheid 
tot uitdrukking brengen en mijn gelukwensen aanbieden in verband 
met het gigantische offensief dat U aan het oostelijk front hebt in
gezet." (DL I, doe. 395). Ook Roosevelt bracht zijn dankbaarheid tot 
uitdrukking voor dit vervroegde Sowjet-offensief. (DL II, doe. 258). 

Zo vervulde de Sowjet-Unie haar bondgenootschappelijke verplich
tingen. Van haar westelijke bondgenoten kon niet hetzelfde worden 
gezegd ... 

DE GRONDSLAG VAN DE ANTI-HITLER-COALITIE 

Het tot stand komen van de anti-Hitler-coalitie is van groot belang 
geweest voor het winnen van de oorlog. Het was tevens het bewijs, 
dat samenwerking tussen staten met verschillende sociaal-economische 
stelsels mogelijk is. 

In de campagne die van reactionaire zijde wordt gevoerd tegen de 
gedachte van de vreedzame co-existentie, wordt getracht dit bewijs te 
ontzenuwen door de vorming van de coalitie voor te stellen als een 
"toevalligheid" of zelfs wel als een "vergissing" of een "illusie". 

Zo is het echter niet. Het anti-fascistische bondgenootschap berustte 
op een vaste grondslag. In "International Mfairs" (1957, nr. 9) wordt 
in een bespreking van de briefwisseling terecht gezegd: "De coalitie 
was een reëel militair-politiek verbond, dat ontstond als resultaat van 
de objectieve noodzaak en dat getuigt van de juistheid en de vérziend
heid van de buitenlandse politiek van de Sowjet-Unie, die was gericht 
op het collectief weerstand bieden aan de agressors, op de collectieve 
verzekering van de veiligheid." 

De westelijke landen waren gedwongen tot het vormen van de coali
tie. De tegenstellingen met Duitsland bleken onverzoenlijk te zijn. 
Engeland en de Ver. Staten hadden hierbij niet minder belang dan de 
USSR; de Hitler-fascisten vormden voor hen een directe militaire be
dreiging. Zij moesten op de coalitie ingaan, een andere uitweg wae 
er niet. 

Churchill trachtte al in de briefwisseling met Stalin dit te ontkennen. 
Hij schreef, dat Engeland heel goed in het begin van de oorlog een 
afzonderlijke vrede met Duitsland had kunnen sluiten, zonder ernstige 
verliezen voor het Britse Imperium en op kosten van de Sowjet-Unie. 
(DL I, doe. 232). Stalin wees er in zijn antwoord op, dat de werkelijk
heid anders was. De toestand was voor Engeland zo dreigend, dat er 
zelfs al plannen waren om de Britse regering na een Duitse invasie 
naar Canada over te brengen en Stalin herinnerde er aan, dat Churchill 
zelf had toegegeven, dat alleen door het deelnemen van de Sowjet
Unie aan de strijd het gevaar voor Engeland werd weggenomen. (DL I, 
doe. 234). 

In het proces te Neurenberg is trouwens bekend geworden, dat Hitler 
alleen afzag van een invasie in Engeland, - die "operatie Zeeleeuw" 
zou heten -, uit vrees voor interventie van de Sowjet-Unie. Verder i1J 
bekend, dat herhaaldelijk pogingen zijn gedaan om tot een afzonderlijke 
vrede te komen, ook van de zijde der toenmalige Nederlandse regering 



in Londen. Deze mislukten juist, omdat de tegenstellingen niet meer 
te verzoenen waren en zo'n vrede voor de volkeren, die een anti-fascis
tische bevrijdingsstrijd voerden, volkomen onaanvaardbaar zou zijn 
geweest. 

Voor een afzonderlijke vrede was er geen werkelijke gelegenheid. 
Het zou een él.Vontuur zijn geweest, dat zelfs de avontuurlijke Churchill 
niet aandurfde! Intrigues in deze richting zijn er echter te over ge
weest. De brieven, die nu gepubliceerd zijn over de Engels-Duitse 
onderhandelingen in Bern in 1945, die verstoord werden door het in
grijpen van de Sowjet-Unie, zijn daarvan een duidelijk bewijs. 

Hoever Churchill in deze richting zelfs wel wilde gaan, is gebleken 
uit zijn rede in Woodford in november 1954, toen hij zei: "Reeds voor 
de oorlog eindigde, in de tijd dat de Duitsers zich bij honderdduizenden 
overgaven en onze straten gevuld waren met juichende mensen, zond ik 
Montgomery een telegram, waarin ik hem voorstelde, de Duitse wa
pens op een serieuze wijze te verzamelen en ze op te slaan, zodat ze 
gemakkelijk opnieuw aan de Duitse soldaten uitgereikt konden wor
den, met wie wij mogelijk zouden moeten samenwerken." 

Ook dit avontuur, een strijd met de Duitsers tegen de Sowjet-Unie, 
kon echter onmogelijk begonnen worden. Pas later is deze gedachte 
weer opgenomen door de reactionaire westelijke politici. In de oorlogs
jaren waren deze plannen niet in staat de coalitie te verbreken. 

HINDERNISSEN DOOR REACTIONAIRE KLASSEPOLITIEK 

De briefwisseling laat duidelijk zien, welke gunstige resultaten de 
samenwerking had. Deze kwamen tot uitwerking in de militaire acties 
tegen de strijdkrachten van de As, in de wapenleveringen, de politiek 
ten aanzien van Iran, de regelingen inzake Italië, de voorbereiding van 
de wapenstilstand met Duitslands bondgenoten, over de vredesregelin
gen en de oprichting van de UNO. 

Hoe sterk de coalitie was, blijkt bovendien uit het feit, dat Hitier 
afzag van de gasoorlog die hij had voorbereid, na de waarschuwingen 
die hij van de anti-fascistische coalitie ontving. 

De reactionaire krachten in de westelijke landen, die de oorlog niet 
voerden als een anti-fascistische bevrijdingsoorlog, maar alleen om de 
uitschakeling van haar concurrenten Duitsland en Ja pan en die ook de 
Sowjet-Unie zoveel mogelijk wilden verzwakken, teneinde haar eigen 
wereldheerschappij te vestigen, belemmerden echter het gemeenschap
pelijk optreden van de coalitie. Zij legden, geleid door deze opvattingen, 
allerlei hindernissen in de weg aan de uitvoering van de gemeenschap
pelijke taken in de oorlog tegen het fascisme. Zij lieten hun anti-Sow
jet-gedachten niet los en verlengden daardoor de oorlog. Bekend is 
Trumans uitspraak: "Als we zien, dat Duitsland wint, dan moeten we 
Rusland helpen en als Rusland wint, dan moeten we Duitsland helpen." 
(Nevv- York Times, 24 juni 1941). 

Churchill hoopte, dat als resultaat van de oorlog de Ver. Staten en 
Engeland zouden worden ,,,tot een in economisch en militair opzicht 
machtig blok" en de Sowjet-Unie "onze hulp voor het herstel van het 
land zou nodig hebben." (In het derde Jeel van zijn memoires}. De 
klassebeperktheid van deze lieden maakte het hun onmoge1ijk de 
kracht van het socialisme te begrijpen. 
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Talrijke documenten uit de briefwisseling laten dit zien. Eén voor
beeld slechts. Toen de Hitler-legers oprukten naar Leningrad vroeg 
Churchill verontrust of de Sowjet-Unie wel de oorlogsbodems zou ver
nietigen die in Leningrad lagen, om te verhinderen dat ze in Duitse 
handen zouden vallen. Na de oorlog zouden deze schepen dan met hulp 
van Engeland kunnen worden vervangen! Stalin antwoordde hierop: 
"Het valt niet te betwijfelen, dat in geval van noodzaak de Sowjet
oorlogsbodems in Leningrad werkelijk zullen worden vernietigd door 
de Sowjet-mensen. Maar voor deze schade draagt dan niet Engeland, 
maar Duitsland de verantwoordelijkheid. Ik denk daarom, dat de 
schade na de oorlog op kosten van Duitsland moet worden verhaald." 
(Dl. I, doe. 12). Met andere woorden: we halen ze zelf wel terug! Deze 
kracht van de socialistische Sowjet-Unie onderschatten Churchill en 
andere reactionaire leiders in het westen voortdurend. 

Natuurlijk werden door deze instelling en de daarmee verbonden in
trigues vele moeilijkheden veroorzaakt, zowel op militair als op politiek 
gebied. 

HET TWEEDE FRONT 

Het belangrijkste probleem was de kwestie van het tweede front. 
Reeds op 18 juli 1941 wees Stalin op de betekenis van een tweede front 
in Europa, zowel voor de Sowjet-Unie als voor Engeland zelf; een 
front in Noord-Fra..."lkrijk zou, zo schreef hij, een invasie in Engeland 
voorgoed onmogelijk maken (DL I, doe. 3). Toen al begon Churchill 
zijn verzet tegen een tweede front. Hij antwoordde, dat een invasie in 
Noord-Frankrijk en Nederland overwogen was, maar dat de legerlei
ding geen mogelijkheden daartoe zag en dat het een nederlaag zou be
tekenen. (Dl. I, doe. 4). 

Nadat Stalin hem had geschreven, dat de Duitsers "al hun krachten 
ongestraft uit het westen naar het oosten overbrengen, omdat zij er van 
overtuigd zijn, dat er in het westen geen enkel tweede front is en zal 
zijn", (Dl. I, doe. 10), bleef Churchill weigeren. Een tweede front in de 
Balkan wees hij eveneens af. Pas in 1942 zou misschien een tweede 
:front kunnen worden gevormd. 

Deze weigering geschiedde op het moment, dat volgens in Churchills 
memoires gepubliceerde documenten er in Engeland meer dan twee 
miljoen soldaten waren, zonder de 1,5 miljoen van de nationale verde
diging. Bovendien waren er 750.000 man in de luchtmacht en een half 
miljoen op de vloot. 

Doch ook in 1942 kwam het tweede front niet tot stand, hoewel in 
drie-mogendhedenbesprekingen hierover overeenstemming was bereikt. 
Weer werd geklaagd over gebrek aan krachten, maar uit een telegram 
aan generaal Auchinleck in het midden van 1942 blijkt, dat er 700.000 
Britse soldaten in het Midden-Oosten waren gelegerd. De landings
operaties in Noord-Afrika zouden de plaats moeten innemen van het 
tweede front. Deze richtten zich -~chter niet tegen het hart van het 
Duitse fascisme, maar betroffun een front van tweede betekenis. De 
omvang van deze operaties was, zoals Churchills reeds geciteerde uit
spraak bevestigt, naar verhouding gering. 

Het tweede front was daarmee verschoven naar 1943. Eind 1942 be 
gon Churchill met Amerikaanse medewerking echter ook hieraan te 
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trekken. Aanvankelijk vermeden Roosevelt en hij duidelijke uitspra
ken, maar tenslotte kwam in een gemeenschappelijke brief aan Stalin 
over de beraamde militaire operaties de aap uit de mouw. De operaties 
in het Middellandse Zee gebied, vooral tegen Sicilië en daarna tegen de 
Dodecanesos werden voorop gesteld. De invasie in Europa stond pas 
als punt d. op het program, in augustus en als dat niet zou gaan dan in 
september 1943. Hoewel hiermee precies vastgestelde verplichtingen 
werden aangegaan, werd evenwel uitvoerig gewezen op beperkende fac
toren, zoals tonnage, landingsvaartuigen en de verdedigingswerken van 
Duitse zijde. (Dl. I, doe. 112). 

Later sprak Churchill ook over operaties tegen Cyprus en een landing 
in Griekenland, terwijl hij de moeilijkheden voor een landing over het 
Kanaal en de mogelijkheden van een nederlaag breedvoerig uiteen
zette. (Dl. I, doe. 123). 

Stalin trok hieruit direct de conclusie, dat de gang van zaken van 
de vorige jaren zich ging herhalen. Hij antwoordde: "Als voorheen acht 
ik de opening van een tweede front in Frankrijk het belangrijkste 
vraagstuk . . . Ik erken de moeilijkheden. Desalniettemin acht ik het 
nodig met kracht te waarschuwen, met het oog op de belangen van 
onze gemeensch~ppelijke zaak, voor de ernstige gevaren verbonden 
aan een verder opschorten van de opening van het tweede front in 
Frankrijk. Daarom verwekt de onbepaaldheid van Uw verklaringen 
over het voorgenomen Engels-Amerikaans offensief over het Kanaal 
bij mij een onrust, die ik niet kan verzwijgen." (DL I, doe. 129). 

In mei 1943 werd eindelijk openlijk meegedeeld, dat pas in 1944 het 
tweede front zou worden geopend. 

Stalinschreef hierover in een brief aan Roosevelt: "Dit besluit schept 
buitengewone moeilijkheden voor de Sowjet-Unie, die reeds twee jaar 
oorlog voert met de belangrijkste krachten van Duitsland en zijn satel· 
lieten, met de uiterste inspanning van al haar krachten en laat het 
Sowjet-leger, dat niet alleen voor zijn land, maar ook voor zijn bond
genoten strijdt, bijna alleen vechten met de nog zeer sterke vijand." 
(DL II, doe. 92). 

In een latere brief aan Churchill zei Stalin nog: "U schreef mij, dat 
U mijn teleurstelling volledig begrijpt. Ik moet U verklaren, dat het 
hier niet eenvoudig gaat om de teleurstelling van de Sowjet-regering, 
maar om het behoud van het vertrouwen in de bondgenoten, dat aan 
zware beproevingen is onderworpen. Ook is het onmogelijk te verge
ten, dat het gaat om het behoud van miljoenen levens in de bezette 
gebieden van West-Europ a en Rusland en over de vermindering van 
de kolossale offers van de Sowjet-legers, in vergelijking waarmee de 
offers van de Engels-Amerikaanse strijdkrachten een geringe grootheid 
zijn." (Dl. I, doe. 165). 

In een telegram aan Roosevelt trekt Stalin tenslotte de conclusie: 
"De overwinning zal des te sneller komen, naar mate wij spoediger 
gemeenschappelijk, verenigde slagen uit het oosten en het westen op 
de vijand doen neerkomen." (Dl. II, doe. 98). 

Op de conferentie van Teheran, in december 1943, begon Churchill 
wederom met pogingen om van het tweede front af te komen. Hij 
bracht een nieuw plan naar voren over een invasie in de Balkan. Dit 
werd echter door het optreden van de Sowjet-Unie afgewezen en uit-



eindelijk werd de invasie vastgesteld op mei 1944. Door weersomstan
digheden werd dit tenslotte juni 1944. 

De invasie had pas plaats toen het vaststond, dat de Sowjet-Unie 
alleen Hitier-Duitsland zou verpletteren. Voordien werd ze steeds uit
gesteld om de Sowjet-Unie te verzwakken; de hoofdaandacht wijdden 
de Engelse en Amerikaanse reactionaire politici aan die fronten, waar
aan ze vanuit hun imperialistische oogmerken het meeste belang 
hechtten. De verkorting van de oorlog was voor hen van ondergeschik
te betekenis. 

DE POOLSE KWESTIE 

Dezelfde klassepolitiek die het uitstel van het tweede front veroor
zaakte, kwam tot uiting in de houding ten aanzien van de te bevrijden 
landen. 

In de briefwisseling wordt de meeste aandacht besteed aan het Poolse 
vraagstuk. De regeerders van de westelijke landen deden alles om de 
naar Londen getogen reactionaire Polen te helpen, zelfs al was hun 
optreden in het belang van Hitler. Zo bleven ze de emigranten-rege
ring steunen, toen deze haar medewerking verleende aan Hitiers pro
pagandastunt rond de "moord van Katyn", een rechtstreekse hulp aan 
de Nazi's, die door de Sowjet-Unie werd beantwoord met het verbre
ken van de betrekkingen. Ook het onverholen anti-Sowjetisme van deze 
reactionaire emigranten, dat tot uitdrukking kwam bij de behandeling 
van de kwestie van Polens na-oorlogse grenzen, was voor de Westelijke 
staatslieden geen reden tot wijziging van hun houding. 

De Poolse kwestie begon een nog grotere plaats in te nemen, toen 
de Sowjetlegers in felle gevechten met de Hitler-fascisten, Polen bin
nentrokken. Het vraagstuk ontstond, hoe het bestuur in de bevrijde 
Poolse gebieden moest worden georganiseerd. De Sowjet-Unie wilde 
daar geen eigen bestuur vestigen, omdat zij zich niet wilde mengen in 
de binnenlandse zaken van Polen. Naast de reactionaire Polen in Lon
den waren er echter in Polen zelf in het verzet nationale machtsorganen 
ontstaan, in de vorm van de Nationale Raad van Polen. Deze was nauw 
met het volk verbonden; tot haar leiders behoorden o.a. Bierut en 
Gomulka. Deze raad kon de kern zijn voor de vorming van een werke
lijke Poolse regering. 

De Engelse en Amerikaanse regeerders, die zich als hoogste doel 
stelden het behoud van de oude orde in Polen, met zijn kapitalisten, 
grootgrondbezitters en zijn anti-Sowjetisme, wilden dat de Poolse 
emigrantenregering het bestuur in handen zouden krijgen en gaven 
hoog op over het verzet dat door dez,e zou worden geleid. Bij het opruk
ken van de Sowjet-legers bleek, wat het gepoch waard was. Alleen de 
Nationale Raad bleek het verzet tegen de Nazi's te leiden. 

Stalinschreef aan Churchill: "In Polen hebben we geen andere krach
ten gevonden, die een Pools bestuur zouden kunnen scheppen. De zo
genaamde ondergrondse organisaties, die geleid worden door de Poolse 
regering in Londen bleken een eufemistisch bestaan te leiden en geen 
invloed te hebben." (Dl. I, doe. 301). *) 

*) Eufemistisch - alleen in sclüjn bestaand, de werkelijkheid verbloemend. 
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Waar wel van illegale organisaties, geleid door de Poolse emigranten
regering sprake was, richtten zij zich tegen de Sowjettroepen en hielpen 
zij in feite Hitler. Dit anti-Sowjet-optreden leidde .tot een wilde avontu
riersdaad, n.l. tot de opstand in Warschau, die ten doel had in Warschau 
een bewind te vestigen, ondergeschikt aan de Londense regering, vóór 
de Sowjettroepen bevrijdend Warschau zouden binnen trekken. Deze 
opstand, begonnen zonder enig contact met het Sowjet-opperbevel en 
op een voor de Sowjetlegers uiterst ongunstig moment, mislukte jam
merlijk en leidde tot de vrijwel volkomen verwoesting van Warschau. 
De opstand diende niet de bevrijding van Polen, maar Hitler. Op de 
propaganda-campagne, die door de vijanden van de Sowjet·Unie rond
om de opstand werd begonnen, antwoordde Stalin: "Het moge vroeger 
of later zijn, maar de waarheid over het kliekje misdadigers, dat om 
de macht te veroveren het \Varschause avontuur ontketende, zal allen 
bekend worden." (Dl. I, doe. 323). Ook in het verdere verloop van de 
oorlog hielp de emigrantenregering in feite de Duitsers; in de brief
wisseling worden feiten genoemd van moorden op Sowjet-soldaten, die 
Polen hielpen bevrijden. De latere onderhandelingen, die tussen de 
emigranten en de Poolse verzetsleiders werden gevoerd, werden door 
de Londense regering slechts benut als camouflage om tegen het Sow
jet-leger op te treden. 

Aan het einde van de oorlog werd de Poolse kwestie besproken op de 
conferenties van Yalta en Potsdam. Van Engelse en Amerikaanse zijde 
werd aangedrongen op een rechtstreekse inmenging in de Poolse aan
gelegenheden: in het opheffen van zowel de emigrantenregering in 
Londen als de volksregering in Lublin en de vorming van een nieuwe 
regering, waarin hun satellieten een overheersende plaats moesten 
hebben. Door de weigering van de Sowjetregering hieraan mede te wer
ken, werd dit ondanks alle intrigues onmogelijk en kwam er tenslotte 
een regering tot stand op basis van de regering in Lublin, die grote 
democratische veranderingen tot stand bracht, zeer tot ongenoegen van 
de reactionaire leiders in het Westen. 

ANGST VOOR HET VOLK 

Deze politiek, die zich vooral richtte op het behoud van klasseprivile
ges en de volkeren wilde verhinderen een eigen regiem op te bouwen, 
werd door de reactionaire Engelse en Amerikaanse kringen ook ge
voerd ten aanzien van de andere te bevrijden landen. Het Engelse ge
wapende optreden tegen de verzetsbeweging in Griekenland is het 
meest vèrgaande voorbeeld daarvan. 

Zelfs kwam deze houding tot uiting tegenover het Franse nationale 
bevrijdingscomité onder De Gaulle, p.oewel deze toch veel minder de 
verlangens van het volk vertolkte, dan b.v. de Poolse Nationale Raad. 

Toen de Sowjet-Unie in 194:3 dit comité wilde erkennen, kwamen er 
onmiddellijk protesten van Churchill en Roosevelt. Zij wilden er van 
overtuigd zijn, dat De Gaulle zich geheel zou richten naar de Engels
Amerikaanse imperialistische verlangens. Deze houding kwam later 
nog tot uitdrukking in Churchills afwijzende ho-uding tegenover het 
Sowjet-Franse verdrag van 1944, in de weigering om wapens aan de 
Franse partisanen te verstrekken en in het afwijzen van De Gaulle's 
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voorstel om na de bevrijding van een groot deel van Frankrijk, Franse 
divisies uit te rusten. 

Deze uit de officiële documenten blijkende Engels-Amerikaanse hou
ding ten aanzien van de bevrijdingsbeweging in de door Hitler bezette 
landen, werpt nieuw licht ook op de houding van de Nederlandse c·ege
ring te I...oncli.~n tegenove1· de ver:.é;;tsbcwegim; in ons land, zowel als 
teger:over de bezetters. Deze doeurnenten tonen, dat om de reactionaire 
klassé~bel2n,,~en te dienen en om democratische veranderingen onder de 
druk van het volk te ontgcwn zelfs voor indirec·~2 steun aan Hitler en 
voor verl(;nging van de oorlog nie[ werd teruggedeinsd. Deze politiek 
is ten aanzien van ons land tot uitdrukking :::;ekomen in de onderhande
lingen met de Duitsers in de westelijke provincies over een feitelijke 
wapenstilstand en het uitstel van de bevrijding tot mei 1945, wat de 
bevolking de ellende van de hongerwinter bracht. 

VREEDZAME CO-EXISTENTIE NOODZAKELIJK 

Het onthreekt,in de bc-ic\·en van de Engdsc en !l.meri;-\:aanse rege· 
ringsleic:0~rs niet aan uitspraken over de mogelijkheden tot samenwer
king ook na de oo:rlog, vooral om Duitsland te verhinderen voor de 
derde maal een agressic-oorlor~ te beginnen. Churchill sprak zich zelfs 
uit voor de vreedzame co-existentie in de woorden: "Het feit, dat Rus
land een communistische staat is en dat Engeland en de Ver. Staten 
dat niet zijn en ook niet van plan zijn het te worden, legt geen enkele 
hinderpaal in de weg vnoT het opstellen van een goed plan voç,r de 
waarborging van onze 'Neder}-cer[ge veiligheid en onze \Vettige belan
gen." (Dl. I, doe. 21). 

De klasse-politiek die in de oorlog àl hindernissen in de weg legde 
aan het bondgenootschap, begon zich echter na de beëindiging van de 
oorlog sterker te doen gevoelen. Reeds in de tweede helft van 1945 
toonde zich de wens om te komen tot een Amerikaanse wereldover
heersing. Een eerste symptoom hiervan was de eis van Truman, dat 
de Ver. Staten luchtbases zouden krijgen op de Koerilen-eilanden, een 
eis die krachtig door Stalin v~m de hand werd gewezen. Op basis van 
het tijdelijke monopolie van de atoombom ging het daarna steeds ster
ker in de richting van de "koude oorlog". De agressieve, imperialisti
sche politiek uitte zich in Churchills Ful.tonrede VC!n maart 1945 en 
verder in de 'Truman-leer, het Marshall-plan, de atoomdiplomatie, de 
vorming van rie N ato en andere oorlogspacten, enz. 

Stalins uitspraak in een brief aon Churchill, "dat de methode van 
dreigementen niet alleen onjuist is in de wederzijdse betrekkingen met 
bondgenoten, maar ook schadelijk, omdat zij tot omgekeerde resultaten 
kan voeren," (Dl. I, c.loc. 257) werd in de wind geslagen. 

Dat deze politiek van "koude oorlog" "omgekeerde resultaten" krijgt, 
wordt nu meer en meer duidelijk. De werkelijkheid noopt steeds meer 
tot L.et aanvaarden van de gedachte van vreedzame co-existentie. De 
lessc•.1 van de coaLitie uit de oorlogsjaren, die op te maken zijn uit deze 
briefwisseling, laten zien wat er wel en wat er niet moet gebeuren om 
zo'n hernieuwde samenwerking hecht te doen zijn. 

J. w. 
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BOEKBESPREKING 

Van opiumoorlog tot bevrijding 
Het leven en werken van het Chinese volk, dat ongeveer een kwart deel van 

de gehele mensheid uitmaakt, heeft altijd tot de verbeelding V3n de volkeren in 
het Westen gesproken. 

Reeds de Romeinse geschiedschrijver Plinius ( 23~ 79 n. Chr.) schreef over 
de hoge waarde van het Chinese ijzer, waarvan zulke uitstekende Zivaarden te 
smeden waren. De middeleeuwse ontdekkingsreiziger Marco Polo (1254~1323) 
vertelde na zijn bezoek aan China, dat de economische en culturele prestaties 
van het Chinese volk ver boven die van Europa uitstaken. 

Vele reizigers, die eeuwen later China bezochten, zoals Hollandse, Engels·e, 
Franse en andere kooplieden uit Europese landen, stelden de hoge culturele 
ontwikkeling in China vast, maar zagen ook de ·economische en politieke 
stilstand in dit onmetelijke rijk. Engelse geleerden schreven vcrscheidene be
langrijke werken over China, die echter in het algemeen ten doel hadden de 
Engelse kapitalistische klasse van voorlichting te dienen hoe China aan haar 
belangen kon worden onderworpen. Later zijn een aantal Amerikaanse werken 
over China verschenen, die eveneens uit het gezichtspunt werden geschreven 
de imperialistische overheersing voor de volkeren in het Westen te recht
vaardigen. 

Een uitzondering op al deze Westerse literatuur over China was het boekje 
van de Engelse schrijver Arthur Clegg, .,Nieuw China", (in een Nederlandse 
vertaling door Pegasus uitgeg•even), dat voor het eerst een werkelijk beeld 
gaf over het leven en werken van het Chinese volk en zijn bevrijdingsstrijd 
tegen de buitenlandse overheersing. Maar niet alleen dat Clegg de ontwikkeling 
slechts beschrijft tot aan het jaar 1947, ook geeft hij tot aan deze periode toch 
nog slechts een eenzijdig beeld van de gigantische worsteling van het Chinese 
volk voor zijn bevrijding. 

Vanzelfsprekend hebben vele Chinese auteurs zelf over de historie en de 
jongste ontwikkeling van hun land geschreven. Verscheidene van deze werken 
zijn in Westerse talen verschenen, zoals de verzamelde werken van Mao Tse~ 
toeng, die onlangs in het Engels zijn gepubliceerd. De bekende Chinese histori
cus Hoe Sjeng schreef in 1954 het, eveneens in het Engels vertaalde, boek .,Im~ 
perialisme en Chinese politiek", een uitstekende en rijk gedocumenteerde ge
schiedschrijving van de revolutionaire beweging in China van het begin van de 
19e eeuw tot aan 1954. 

In China verscheen ook het boek van Israël Epstein ,.Van opiumoorlog tot 
bevrijding", dat thans door de uitgeverij Pegasus uit het Engels in het Neder-
lands is vertaald.*) . 

Epstein werd in 1915 in China geboren, waar zijn vader voor zaken woonde. 
Als journalist werkte hij aanvankelijk voor de grote Amerikaanse pers en be~ 
leefde hij een groot deel van de bevrijdingsstrijd van het Chinese volk. In deze 
strijd koos hij partij voor het nieuwe China. In zijn boek .,Van opiumoorlog tot 
bevrijding" schetst hij de grote en belangwekkendste episodes uit de strijd van 
het Chinese volk voor nationale zelfstandigheid en socialisme. 

O.i. heeft Pegasus met de vertaling van dit boek in het Nederlands en de 
uitgave daarvan een goede greep gedaan, omdat Epstein begrijpt wat de vol
keren in het West en over de stormachtige ontwikkeling in het oude en nieuwe 
China wensen te weten. Epstein is erin geslaagd een duidelijk inzicht te geven 
in deze ontwikkeling. Terecht gaat hij daarbij uit van de beslissende wending 
in de vrijheidsstrijd door de oprichting van de Chinese Communistische Partij 
in 1921, die tot zegevierende successen leidde. Bij zijn oprichting in 1921 telde 

*) J. Epstein, Van opiumoorlog tot bevrijding. Uitgeverij Pegasus, 1957. Prijs f 4.50. 
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de Partij slechts 56 leden. Achtentwintig jaar later ( 1949) bevocht. het Chinese 
volk onder aanvoering van deze Partij zijn bevrijding. Welk een dynamische 
ontwikkeling! 

* Dat de hoog ontwikkelde Chinese cultuur niet samen ging met een evenredige 
ontwikkeling van de sociale verhoudingen heeft heel wat Chinese en buiten
landse schrijvers tot de meest uit?enlopende conclusies laten komen. 

Zeker is, dat China gedurende ongeveer 2500 jaar bestuurd bleef door feo
dale landheren. Aan het hoofd van deze landheren-macht stond de gecentrali
seerde staat onder leiding van de keizer. De macht van de keizerlijke dynastieën 
baseerde zich niet op de stedelijke kooplieden. maar werd door de landheren als 
een overheersingsinstrument gebruikt. 

Deze feodale macht verstikte de sociale ontwikkeling van China. Wijzende 
op de reusachtige boerenopstanden en oorlogen in de hele geschiedenis VZ!n het 
Chinese volk, die echter alle op de feodale maatschappij -cunstructi<.' te pletter 
liepen, schreef Mao Tse-Toeng, dat ,.het mislukken van deze opstanden te wijten 
was aan het feit, dat de nieuwe productiekrachten en -vl':rhoudingen zich nog 
niet tot op voldoende niveau hadden verheven, om verandering in de basis van 
de gemeenschap teweeg te brengen." 

De muren van het Chinese feodalisme werden echter niet in eerste instantie 
door binnenlandse kapitalistische krachten maar door het buitenlandse kapita
lisme doorbroken. 

De handel, die in de 18e eeuw in het bijzonder door de Britse Oost-Indische 
compagnie met China ontwikkeld werd, was in zekere opzichten gebaseerd op 
gelijkwaardigheid. D.w.z. voor de kostbare Chinese producten als thee, zijde, 
porcelein enz. moesten de Engelse kooplieden in baar zilver betalen. Alhoewel 
het jonge Engelse kapitalisme dit zilver op goedkope wijze wist te verkrijgen 
door onderdrukking van andere volkeren zon zij toch op de middelen om op 
nog goedkopere manier aan de Chinese waren te komen. Dit ruilmiddel vond 
zij in het mensenverwoestende verdovingsmiddel, de opium. 

Opium was in China vrijwel onbekend, m,aar de Engelse koopheden zorgden 
ervoor, dat dit ondermijnende middel afzet kreeg. Eenmaal ingevoerd door mid
del van corruptie en gebruikt, konden de Chinese slachtoffers daar niet meer 
buiten. 

In 1800 werden ongeveer 2000 kisten opium in China ingevoerd. In 1838 was 
de jaarlijkse invoer opgelopen tot 40.000 kisten ... 

Verontrust over de gevolgen van deze invoer van verdovende middelen 
moest het keizerlijk bewind daartegex• maatregelen nemen. Op 3 juni 1839 werd 
de invoer van opium via de stad Kanton verboden en liet de Chinese gouv,erneur 
van deze stad Lin Tse-hsoe de in de stad aanwezige voorraden van 20.000 kisten 
opium vernietigen. 

Het ,.beschaafde" Westen schreeuwde moord en brand en Britse troepen 
bezetten met een overmacht aan moderne wapens de steden Kanton, Sjanghai, 
Amoy en Ningpo en drongen in het binnenland door, waar ze zich uitleefden in 
moorden en plunderingen. De eerste opium-oorlog was begonnen. De eerste 
oorlog die spoedig gevolgd werd door meerdere. Gewelddadige aanvallen op 
het Chinese volk, die geen ander doel hadden dan van het onmetelijke China 
met zijn miljoenenbevolking en rijke bodemschatten een wingewest te maken 
voor de onbegrensde hebzucht van de kapitalistische klasse in Europa, Amerika 
en Japan. 

De opiumoorlog tegen het Chinese volk leidde niet alleen tot een onderwer
ping van het keizerlijk gezag aan de buitenlandse overweldigers en daarmede 
gepaard gaande verreikende concessies aan laatstgenoemden, maar ook tot een 
felle opstandige beweging onder het volk, die zich richtte tegen de buitenlandse 
overheersing en het keizerlijk bewind. 

In het boek van Epstein wordt in ruime mate aandacht geschonken aan de 
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grote rcvolutior:aire be\":eging. de Taiping-revolutie, die zich richtte tegen de 
Mansjoe-dynastie en de bullenlands-e indringers. Deze revolutie omvatte in korte 
tijd het grootste deel van China en leidde in 1850 tot de vestiging van een 
voiksstaat, "het Hemels Koninkrijk van de Grote Vrede" genaaH:d, waan '"n de 
regering in Nanking werd gevestigd. Deze rcgerinç:J heeft gedurende 15 jaar 
bestaa11. 

De Taiping-beweging werd geleid door een arme schoolmeester en zijn aen~
raal van het revolutionaire leger was de zoon van een doodarme boer. Het 
program van deze beweging was vooruitstrevend en behelsde o.a. de instelling 
van een Chinese rcpublkk, verbod van opium-in•;oer, dsch3ffing van de ach
terlijk:.> bepalinfj:.>n voor het leven van de vrou'\ven, grond-hervorminfl· terwijl 
in de ontwikkellng van deze beweging ook de strijd tegen de buitenlands,: mach
ten geproclameerd werd. 

Deze Taiping-beweging zou ongetwijfeld de~ stoot hebben gegeven tot een 
nieuwe ontwikkeling in de Chinese maatschappij, als niet deze revolutionaire 
beweging was neergeslagen door de Mantsjoe-regering met behulp van de En
gelse, Franse en Amerikaanse (ook Nederlandse koloniale troepen hielpen een 
handje mee) bajonetten, kanonnen en kanonneerboten. 

Evenwel het neerslaan van de Taiping-beweging bracht de Mantsjoe-dynastie 
nog meer onder het juk vm1 de vreemde overheersers. De laatsten gebruikten , 
elk voorwendsel om hun macht aan de keizer te laten voelen en het volk te 
terroriseren en in knechtschap te brengen. China werd een halfkoloniaal land, 
dat in naam zelfstandig was, maar waar de regeerders vrijwel niets meer te 
zeggen hadden. De keizer werd een marionet van de buitenlandse machten. 

* 
Nadat ook Rusland, Duitsland en Japan op Chinees grondgebied hun eisen, 

begeleid met geweld. hadden ingewilligd gekregen, werd het land volledig een 
prooi van buitenlandse kapitaalmachten. Met deze ontwikkeling ging gepaard 
kapi.t3alinvoer, exploitatie van bodemschatten, industrialisatie op zeer bescheiden 
voet, waardoor in de steden naast een nationale kapitalistische klasse ook in
dustrie-proletariaat gc\·o~m'! werd, 

De uit de koopmansst<Jnd opgekomen nationale industrie-bourgc>oisie werd 
aanvankelijk de kampioen van een nieuwe beweging tegen het keizerlijk gezag en 
het feodalisme en voor het opgaan van China in de moderne indusL:idc ontwik
keling. Aan het hoofd van deze nationale burgerlijke beweging kwam de \vneld
vermaarde Chinese democraat dr. Soen Y at-sen te staan. 

Nada: acties tegen het keizerlijk bewind in 1898 en 1901 (z.g. Boksers-op
stand) in bloed waren neergeslagen door de keizerlijke en buitenlandse legers 
slaagde in 1911 de burgerlijke revolutie in zoverre, dat de keizer werd afgezet. 

Deze revCJlutie bracht echter geen enkde verandering in de maatschappelijke 
structuur van het land evenmin in de onderworpen positie van China t.o.v. de 
buitenlandse invloeden. Een gedesillusioneerde dr. Soen Yat-sen, de nationale 
bourgeoisie en de vooreitstrevende volkskrachten moesten ervaren, dat om 
China op de weg te brengen van een modeme, democratische ontwJkkelintJ in de 
eerste plaats de buitenlandse overheersers uit het land moesten worden V~C.rdrc
ven. Hoe de kracht te ora:miseren, die in staat was het volk in een breed front 
aaneen te sluitrc~n tegen de imperialistische machten? Deze krz,cht ontstond in 
1921 toen de Chinese Communistische Partij werd opgericht. 

* In het ook in de Nedc:rlandse taal uitgegeven werk van Mao Tse-toeng "Over 
d::: democratische dictatuur van het volk" staat de bekende uitspraak: ,,De sal
vo's van de Oktober-revolutie brachten ons h<.:t Marxisme-Leninisme. De Okto
ber-revolutie hielp het V()oruitstrevende deel van de bevolking van Ch;na en van 
dz hele wereld om de proletarische werddbes:.:houwing aan te nemen als een in
strumen~ voo;· het zien in de tm~komst v2n een natie of om hun eigen probleme!J 
opnieuw ü· bekijken. Volg de weg vé;n de Russen." 
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De 28-jarit~c: strijd wm de Chinese Communistische ParLj c'm het volk te 
verenigen en aan te voeren tegen binnen- en buitenlandse vijanden tot aan de 
geboorte van het nieuwe China is voor de internationale communistische be
weging een zeer interessante, maar in het bijzonder ook leerrijke episode. 

Alhoewel beknopt, krijgt men in het boek van Epstein toch een duidelijk in
zicht in de achtergronden van de moeilijkheden van de partij en daarnaast in de 
grote successen van de Chinese communisten. 

De Chinese communisten hadden vrijwel niet te maken met reformistische 
stromingen in de arbeidersbeweging, die de strijd voor de bevrijding van de 
arbeidersklasse in de vooraanstaande westelijke landen zozeer in de weg sta~m. 
Dit betekent niet, dat geen felle strijd tegen politieke afwijkingen moest worden 
gevoerd. Deze afwijkingen traden aan het daglicht bij de grote revolutionaire 
botsingen van 1925-192'/ toen de revolutionaire krachten een ernstige neder
laag werd toegebracht als gevolg van een opportunistisch terugv.;ljken voor de 
werkelijke aard van de binnen- en buitenlar.cise vijanden van hei volk. In de 
tweede revolutionaire burgeroorlog ( 192'7 -19.36) waren het de links ~Jerichte 
afwijkingen die de voorhoede van de Chinese revolutionaire krachten erns~iJe 
verliezen deed lijden. 

Na deze bittere ervaringen, waarbij zware offers werden opgeëist, vond de 
partij (onder aanvoering van Mao Tse-toeng) de juiste weg. 

De legendarisch geworden "Grote mars" van het Chinese rode leger naar 
het noord-westen van China (oktober 1934) was een gevolg van deze linkse 
politieke fouten. Leidende figuren van de partij vertellen thans uit hun herinne
ringen van deze "Grote mars", dat in die tijd alles verloren scheen. Hc~t rode 
leger was gedwongen een aftocht te aanvaarden. De mars duurde ongeveer een 
jaar en het rode leger telde in de aanvana rond 300.000 man. Toen het eindpunt 
bereikt was, waren er nog 30.000 man over. 

Het resultaat van de tocht was echter een geweldige militaire en politieke 
overwinning. 

Het volk kreeg de ervaring, dat de kracht van de communisten onoverwinne
lijk is. De juiste politieke lijn van de Communistische Partij gaf vanaf dit moment 
het volk vertrouwen in zijn eigen kracht, bracht alle vooruitstrevende krachten 
tot elkaar en deed in een reusachtige worsteling uiteindelijk de bevrijding van 
China bevechten. 

Het was ook door de juiste politieke lijn van de Chinese communisten onder 
de wijze leiding van haar voormannen áls Mao Tse-toena, dat de verraderlijke 
rol van de Tsjang Kai-sjek-kliek het volk duidelijk 'Nerd, hetg·<:en to~· een v·"r
pletterende nederlaag van deze kliek en zijn Amerikaanse meesters in China 
leidde. 

Onder aanvoering van dt~ Communistische Partij leerde het Chinese volk 
ervaren wie zijn vrienden en wie zijn vijanden waren. De onbaatzuchti.ge hulp 
van de Sowjet-Unie aan de bevrijdingsstrijd van het Chinese volk werd steeds 
duiddijker begrepen en heeft een onuitwisbare achting en vriendschap in de 
harten van vele m!ljoenen Chinezen doen verankeren. 

N;1 de zegevieren Oktober-revolutie in 191.7 in Rt'.~bnd beteh:;1de de Chi
nese revolutie in 1949 een n:usachtige stap voorwaarts. In navol,JinçJ van het 
grootste land en de sterkste mogendheid in Europa, de Sowjet-Unie, sloeg in 
1949 het groocste land en àe sterkste mogendheid in Azië, de Chinese Volks
republiek, de weg in naar het socialisme. De gevolgen zijn elke dag duldelijlc-2r 
te constateren. 

Daarom juist beantwoordt dit boek van Epstein aan een gretig verlang2n op 
de hoogte te worden gesteld van de enorme Chinese revolutionaire be·weging, 
waardoor het imperialisme zulke ernstige nederlagen voor nu en in de toekomst 
zijn toegebracht. 

G. MAAS. 
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RUIM BAAN, 
kaderblad van het A.N.J. V., verschenen 

Met wapperende vlaggen op een fleurige omslag doet het nieuwe kaderblad 
van het ANJV, "Ruim Baan", zijn intrede in de Nederlandse Jeugdbeweging. 

Het eerste nummer van oktober 1957 wekt· al direct de beste verwachtingen. 

In het voorwoord wordt meegedeeld, dat reeds voor het verschijnen een 
groot aantal abonnees zich opgaf, wel een bewijs hoe groot de behoefte aan 
een kaderorgaan onder de vooruitstrevende jeugd is. 

De inhoud laat zien dat de samenstellers het ernstig menen en over een 
uitstekend inzicht beschikken. 

Jan de Boo schrijft ln een kort artikel over een dag in de geschiedenis der 
mensheid, de 4dc oktober 1957, de dag van het lanceren der eerste kunstmaan 
in de Sowjet-Unie, die een nieuwe periode inluidt waarvan we ons nog ter
nauwernood enige voorstelling kunnen maken. Met de openheid van de jeugd 
spreekt hij zijn bewondering en respect uit voor de socialistische wetenschap, 
die in staat is zulke vraagstukken op te lossen. 

Bart Schmidt brengt een tweetal artikelen, één over de Russische revolutie 
en de Nederlandse jeugd en een ander over de eenheid van de jeugd. 

"De Russische revolutie en de Nederlandse jeugd" behandelt een periode uit 
de Nederlandse jeugdbeweging die voor de jongere generatie zeer leerzaam is. 
In het artikel wordt beschreven, dat ook onder de jeugd onder de invloed van 
de Oktober-revolutie de politieke belangstelling in die tijd tot grote hoogte 
steeg. "De Zaaier", één van de jeugd-organisaties die niet voor het reformisme 
was bezweken, beleefde één van zijn actiefste perioden. Ook andere jeugdorga
nisaties met vernieuwende ideeën schoten uit de grond. Dit artikel, tezamen met 
het materiaal waaruit geput is, biedt ruime gelegenheid voor verdere bestudering 
van dit belangrijke vraagstuk. 

In "De Eenheid van de jeugd" zet Bart Schrnidt uiteen, hoe die eenheid er 
uit moet zien en hoe ze tot stand moet worden gebracht. 

"Eenheid en gezamenlijk optreden voor gemeenschappelijke belangen is nood
zakelijk, wij zijn er warme voorstanders van, men moet bereid zijn om concessies 
te doen ter wille van de samenwerking. Dit kan er echter nooit toe leiden dat 
eigen opvattingen overboord worden gegooid of, waar het principiële zaken in 
de strijd voor het socialisme betreft, water in de wijn wordt 9<edaan." 

Daarmee kunnen we volkomen instemmen. Als voorbeeld, dat en hoe de 
samenwerking met andersdenkenden mogelijk is, noemt de schrijver de voor
bereiding van het 6de Wereldjeugd-festival en het festival zelf. Ondanks dik
wijls grote verschillen van mening kon toch een basis worden gevonden om 
gezamenlijk te werken aan de vreedzame co-ëxistentie, aan internationale ont
spanning en aan vriendschap met de jeugd van de Sowjet-Unie. 

Een lezenswaardig artikel van R. Walraven over verbetering van de vak
opleiding, een uiteenzetting over het 3-maanden-plan voor versterking van het 
V er bond van de hand van Catrien Bultje, een verslag van een Hoofdbestuurs
vergadering en een kort verhaal over Mao Tse-toeng maken dit eerste nummer 
tot een belangwekkend geheel. Het zou echter nog levendiger kunnen zijn, in
dien meer kaders en leden van het verbond in de pen klommen. Dat was mis
schien in dit eerste nummer nog niet mogelijk, maar welllcht een volgende maal 
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wd. We zijn er van overtuigd dat dit kaderblad zijn weg zal vinden onder de 
Nederlandse jeugd en wensen het bestuur van het A.N.J.V. geluk met dit 
initiatief. 

G. KUIJPER. 

Lithografieën van I-Ienri de Toulouse-Lautrec 

Bij het Verlag der Kunst te Dresden in de Duitse Democratische Republiek 
is een uitgave verschenen met reprodukties naar lithografieën van de bekende 
Franse schilder en lithograaf Henri de Toulouse-Lautrec. *) Naast zijn schilde
rijen, affiches en tekeningen heeft hij ook een omvangrijk aantal lithograHeën, 
ongeveer 300, gemaakt. In de musea in de Duitse Democratische Republiek 
hèeft men een aantal van deze lithografieën in bezit. Negen van deze litho's, 
waarvan één op de omslag, zijn in deze uitgave gereproduceerd. 

De Toulouse-Lautrec leefde in het Frankrijk van het burgerkoningdom en het 
tweede keizerrijk, waarin het toenmalige Parijs en zijn burgerij een bloeitijd 
doorleefden. Dit kwam tot uiting in het zoeken naar genoegens. tot aan het 
decadente toe. 

In deze sfeer is het werk van de Toulouse-Lautrec ontstaan; hij zelf leefde 
dagenlang in de woningen van gezelschapsmeisjes, waarin hij zelfs zijn vrienden 
ontving. Dit werk is een in zijn genre voortreffelijke uiting van deze tijd en het 
heeft een stijl, die om zijn spontaniteit van bedding, alle bewondering waardig is. 

Om enig inzicht in zijn levensbeschouwing te geven, halen wij een voor 
de Toulouse-Lautrec karakteristieke mening aan, die hij tot de even beroemde 
cabaret-zangeres Yvette Guilbert heeft uitgesproken. 

Hij zei: ,.Altijd en overal drukt zich in het lelijke, het mismaakte, (hij 
bedoelde dat, wat in en door het leven geleden heeft en hierdoor uiterlijk :is 
geschonden) het schone uit." Dit te kunhen zien, het nog menselijke in zijn 
modellen te ontdekken, brengt de kunstenaar tot hartstochtelijke bewogenheid. 
De Toulouse-Lautrec was inderdaad op deze wijze ontroerd. Dit wordt ons 
onbetwistbaar door zijn levenswerk getoond. 

De inleider tot deze uitgave, W. Bàlzer, zegt, dat de Toulouse-Lautrec (die 
van adellijke afkomst was en door een val in zijn j,eugd onherstelbaar mismaakt 
was geworden) "in de burgerlijke levensgenieter wel de domkop zag, maar niet 
de klassevijand van de onterfden. In deze zin was dus het werk van de Tou
louse-Lautrec geenszins sociaalcritisch gericht." Deze mening kan volledig wor
den gedeeld. 

B. 

*) Li'thographieën von Henri de Toulouse-Lautrec. Met een inleiding van W. Balzer. 
Verlag der Kunst, Dresden, 1957. 
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Partijdocumenten 

Resolutie over het werk van het Partijhestuur 
der C.P.N. sinds het 18de Congres (1956) 

In de loop van september en be:,;in oktober heeft het Partijbestuur van de 
C.P.N. zijn werkzaamhede'!l in het afgelopen jaar besproken. In een zitting op 
10 oktober werd na een inleiding door pgt. P. de Groot de volgende resolutie 
aangenomen: 

De twee jaren, die achter ons liggen, stonden in het teken van felle aanvallen 
van de agressieve imperialistische krachten, onder leiding van de Verenigde 
Staten, op de socialistische landen en de communistische beweging. 

Zij brachten verscherping van de internationale spanningen, de herleving van 
het Westduitse militarisme, de koloniale oorlog tegen Egypte en de contra-revo
lutie in Hongarije. 

De reactie nam koers op het uiteenscheuren van het kamp van het socialisme 
en poogde een ,.crisis" in de communistische partijen te verwekken. 

Onze partij en andere progressiev.e organisaties waren het voorwerp va• 
openlijke en stille terreur van de Romme-reactie, geholpen door de anti-commu
nistische kringen van de P.v.d.A. 

Deze reactie heeft geen middel onbeproefd gelaten om verwarring en ver
deeldheid in onze partij te zaaien. Zij deed dit vooral rondom de critiek op de 
beleidsfouten van Stalin en het onschadelijk maken van de contra~revolutie door 
de volksdemocratie van Hongarije, met de hulp van de Sowjet-Unie. 

Zij heeft geen middel onbeproefd gelaten om de leden van onze partij tegen 
het Partijbestuuur op te hitsen en de kameraden, die de voornaamste verant
woordelijkheid in onze partij dragen, te bekladden. De reactie bestookt onze 
partij met alle middelen, omdat zij de georganiseerde en actieve kracht is, die 
zich onverzoenlijk verzet tegen de gelijkschakeling van ons land met West
Duitsland, tegen het Westduitse militarisme en Speidel. tegen de Euromarkt en 
de Euratom. De reactie is vooral op onze partij gebeten, omdat zij de arbeider5 
klasse tot verdediging van haar levenspeil tegen de aanpassingspolitiek der rege
ring oproept. 

* Stand houdend tegen de vijandelijke stormloop heeft het Partijbestuur op 
juiste en doeltreffende wijze aan onze partij leiding gegeven. Dit had tot resul~ 
taat, dat onze partij niet in verwarring geraakte en op het 18e Congres een op 
hoog politiek peil staand standpunt innam inzake de vraagstukken, die door het 
20ste Congres van de C.P.S.U. aan de orde waren gesteld, waarbij zij vastbeslo
ten optrad voor versterking van de internationale solidariteit van de communis
tische beweging. 

Het Congres wees, op voorstel van het Partijbestuur, onvoorwaardelijk de 
opvattingen van de hand, waarbij het loslaten werd bepleit van het proletarisch 
internationalisme en van de rol van de Sowjet~Unie als aanvoerder van de inter
nationale arbeidersbeweging. 

Het wees de aanvallen af, die op het beginsel van het democratisch centra
lisme door een kleine minderheid werden gedaan, die de invoering van een 
permanente discussie in de partij bepleitten, óók nadat een meerderheidsbesluit 
genomen zou zijn. 

Het Congres wees deze opvatting af. omdat zij eev gevaar voor de ideologi
sche en organisatorische eenheid van de partij betekent en de deur openzet voor 
het binnendringen van kleinburgerlijke gedachten, het ontwrichten van de dis~ 
cipline en de vorming van groepen in de partij. 
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Het resultaat van de besluiten van het 18e Congres en van de leiding van het 
Partijbestuur was, dat nóch de openlijke terreur van de brandstichters tegen 
Felix Meritis, nóch de voortdurende boycot tegen .,De Waarheid" en de Partij. 
in staat waren ons moreel en onze strijdkracht aan t~ tasten. 

Gesteund door de grenzenloze toewijding en offervaardigheid van de ledea 
en sympathiserenden, kon het Partijbestuur de ergste financiële en andere moei
lijkheden opvangen, welke door de Hongarije-furie waren veroorzaakt. 

* De politiek van het Partijbestuur had tot resultaat dat, ondanks de economi-
sche hoogconjunctuur, die tijdelijk de P.v.d.A. de gelegenheid gaf illusies over 
blijvende welvaart en. bestaanszekerheid in het kapitalisme te scheppen, de partij 
haar verbinding met de arbeiders in de bedrijven kon behouden en een grot~ 
activiteit aan de dag kon leggen. 

Het Partijbestuur wees daarbij de arbeidersklasse de juiste weg in zijn Resolu
tie van december 1956 over de strijd tegen de aanpassingspolitiek, waarbij zij de 
leuze uitgaf van de eenheid van actie van onder op en de vorming van comité's 
van actie uit arbeiders van alle vakorganisaties. 

De jonge leden van onze partij hebben positief meegewerkt tot het succes 
van het Wereldfestival van de Jeugd te Moskou, waoraan een groot aantal 
Nederlandse jongeren uit verscheidene kringen van de arbeidersjeugd en het 
jonge intellect deelnamen en dat van groot belang was voor de bevordering van 
vrede en vriendschap tussen de volkeren. 

De beweging voor het verbod van kernwapens en kernproeven, die door 
onze partij het eerst op touw werd gezet, breidde zich snel uit tot andere krin
gen, zoals de P.v.d.A. en dwong de regering in deze stelling te nemen. 

* 
Hoewel over het algemeen de besluiten van het 18e Congres hun juistheid in 

de praktijk bewezen hebben, was dit niet het geval met het besluit tot verande
ring van zijn werkwijze, dat na het Congres door het Partijbestuur is genomen. 

Daarbij werd ernaar gestreefd, dat alle politieke en organisatorische vraag
stukken in het voltallige Partijbestuur zouden worden behandeld. waartoe het 
aantal partijbestuurders werd verkleind. 

De zittingen van het Partijbestuur werden door een commissie voorbereid. 
bestaande uit: de algemeen secretaris, de voorzitter en een secretaris. 

Een Dagelijks Bestuur werd benoemd met een andere taak dan voorheen. n.l. 
de uitvoering van de besluiten van het Partijbestuur op propagandistisch en 
organisatorisch gebied. 

Uitgaande van overdr·even praktische overwegingen, zoals de overbelasting 
van vooraanstaande partijgenoten met dubbele functies (in de partij, in andere 
organisaties en in het parlement) werd het Dagelijks Bestuur uit partijbestuur
ders samengesteld, die geheel vrij zijn voor het werk van het Partijbestuur. 

Deze werkwijze is een ernstige fout gebleken en het Partijbestuur heeft hier
op zelfcritiek gebracht. 

Deze fout is ontstaan door de indruk, die de schending van de partijdemo
cratie in de C.P.S.U. tijdens de laatste jaren van de activiteit van StaJin had 
gemaakt en als g.evolg van het op zichzelf gezonde streven om de democratie 
in het partijleven te verzekeren en bureaucratische methoden van leiding geven 
te bestrijden. In de afdelingen en districten heeft dit streven gunstige resultaten 
gehad en moet dit worden voortgezet. 

De in het Partijbestuur ingestelde werkwijze heeft echter niet tot verbetering 
van zijn werk geleid. Zij heeft het optreden van het Partijbestuur bemoeilijkt 
tegen afwijkingen van de partijpolitiek en tegen handelingen, die schadelijk wa
ren voor haar collectiviteit. 

Het Partijbestuur heeft nu het Dagelijks Bestuur en het secretariaa~ opnieuw 
same:-~gestdd (zie de mededelingen in .,De Waarheid"). Het hield daarbij vast 
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aan de behandeling van alle belangrijke vraagstukken in het voltallige Partij
bestuur. Tussen de zittingen van het Partijbestuur zal echter de centrale leiding 
op alle gebieden door het Dagelijks Bestuur worden uitgeoefend als een eens
gezind en collectief lichaam. 

* In de tegenwoordige tijd hebben het Partijbestuur en het Dagelijks Bestuur 
tot bijzondere taak de ideologische en organisatorische eenheid van de partij en 
de collectiviteit van al zijn besturen te versterken. 

Onder de druk van de verscherpte koude oorlog en de ernstige belemmerlng 
van onze partij-activiteit door de reactie, ontstaat het gevaar van temawijken 
voor de vijand, van twijfel aan onze beginselen en politiek, welke zich vaak 
uiten in beginselloze kritiek, die onder de valse vlag van "vrijheid van mening" 
vaart. 

Het marxisme-leninisme betitelt deze neiging als rechts-opportunisme. 
Aan de andere kant ontstaat de neiging tot het mechanisch wHlen doordrijven 

van de partijpolitiek en de partijbesluiten zonder met de praktijk rekening te 
houden, of door middel van de methode van het commanderen. 

Het marxisme-leninisme betitelt deze neiging als dogmatisme. 
Tegen beide stromingen moet het Partijbestuur waken en de uitingen ervan 

door principiële discussies en overtuiging bestrijden. 
Het moet er echter krachtig de hand aan houden, dat de discussie binnen het 

raam van de partij blijft en onder leiding van de besturen in de daarvoor be
stemde zittingen en vergadering wordt gevoerd. 

Discussie en overtuiging moeten gepaard gaan aan onvoorwaardelijke uitvoe
ring van de door de meerderheid genomen besluiten. Persoonlijke handelingen 
waardoor het werk van het Partijbestuur en het partijwerk in het algemeen ge
desorganiseerd worden, kunnen niet worden geduld, evenmin als beginselloze 
critiek. 

Het Partijbestuur heeft de balans van zijn werk over het afgelopen jaar op
gemaakt, waarbij - de omstandigheden in aanmerking genomen - de gunstige 
resultaten de tekortkomingen verre overtreffen en de partij getoond heeft tegen 
haar taak opgewassen te zijn. 

Met het oog hierop kan dan ook niet worden toegestaan, dat de autoriteit 
van het Partijbestuur en zijn leidende kameraden aangetast wordt. 

Dit zou de partij hinderen bij het vervullen van haar taak in de komende tijd. 

* 
In de laatste tijd is de toestand voor de werkende bevolking van ons land 

slechter geworden. 
Het welvaartssprookje is ten einde en in de plaats daarvan is de aanpas

singspolitiek gekomen, die de arbeiders en andere werkende mensen ernst:ge 
verslechtering van hun levenspeil, naast beginnende werkloosheid heeft gebracht. 

Ook de internationale toestand is aan verandering onderhevig. De plannen 
van het imperialisme tot het uiteenscheuren van het kamp van het socialisme 
zijn mislukt en inplaats daarvan hebben de socialistische landen zich hechter 
dan ooit om de Sowjet-Unie geschaard. Van groot belang is de toenadering 
tussen de Joeqoslavische Communistenliga en de andere communistische en 
arbeiderspartijen. 

De plannen van het imperialisme tot het verwekken van een "crisis" in de 
communistische gelederen, hebben gefaald. De marxistisch-leninistische beginse
len hebben over de gehele lijn gezegevierd, afwijkingen worden geleidelijk over
wonnen en fouten verbeterd. Het proletarisch internationalisme is versterkt, 
terwijl tegelijkertijd de communistische partijen in hun eigen land beter dan 
tevoren de nationale en historische bijzonderheden bij het bepalen van hun 
politiek in acht nemen. 
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De plannen van het imperialisme tot het voorbereiden van een nieuwe werdd
oorlog met atoomwapens zijn in de war gelopen door de nieuwe successen van 
de socialistische opbouw in alle socialistische landen en in het bijzonder in de 
Sowjet-Unie en China. 

Het wereldhistorische feit van het bouwen en lanceren van een kunstmaan 
door de Sowjet-Unie is de demonstratie van de grote vlucht die de wetenschap 
onder het socialisme neemt en die het een belangrijke voorsprong op het kapi
talisme verschaft. 

De vinding van de verre-afstandraket door de Sowjet-Unie heeft een zware 
slag toegebracht aan de poging van de Amerikaanse en andere agressieve krin
gen om de groei van de vredeskrachten in de wereld door middel van ,,schrik
aanjaging" en door wapens tot massa-vernietiging tegen te houden. 

* Niettemin gaan tot dusver de imperialisten door met hun koude oorlog, hun 
bewapeningswedloop en hun voorbereidingen tot een wereld-atoomoorlog. Zij 
gaan door met het onderdrukken van de nationale vrijheidsbeweging der Azia
tische en Afrikaanse volkeren, hcewel deze tegen de verdrukking in groeit. 

De zgn. Eisenhower-leer bestaat hierin, de Arabische staten, die zich van het 
Engelse koloniale juk bevrijd hebben, onder de heerschappij van de Amerikaanse 
olie-maatschappijen te brengen. Turkije, dat een van de agressiefste leden van 
de NAVO is, is hiertoe het werktuig. Dit heeft geleid tot de onmiddellijke 
dreiging van een gewapende aanval op Syrië door Turkije. 

Het ontbranden van een nieuwe koloniale oorlog in het Midden-Oosten houdt 
het gevaar van uitbreiding tot een grote oodog in, die naar Europa kan over
slaan. Syrië is vastbesloten zijn zelfstandigheid te verdedigen. Aan zijn zijde 
staan alle vredelievende volkeren, waaronder de Sowjet-Unie. 

In Europa gaan de imperialisten door met het ondersteunen van het West
duitse militarisme, met het versterken van zijn economische macht door middel 
van de Euromarkt en zijn uitrusting met atoomwapens door middel van de 
Euratom. 

De Westduitse overheersing is thans tot het grootste gevaar voor ons land 
geworden en dit in nog meerdere mate dan vóór 1940, daar zij openlijk door 
Amerika en onze eigen regering bevorderd wordt. 

De Westduitse reactionairen en militaristen drijven naar een gewelddadige 
verovering van de D.D.R. en herstel van het Derde Rijk. 

In de naaste toekomst staat onze partij voor de grote taak de arbeidersklasse 
leiding te geven in de strijd tegen de aanpassingspolitiek, voor loonsverhoging, 
woningbouw en vermindering van militaire lasten en diensttijd. 

Onze partij zal vooraan moeten gaan in een massabeweging voor het los
maken van Nederland van de Amerikaanse en Westduitse oorlogswapens, die 
het in een atoomoorlog dreigen mee te slepen, waarin het alles te verliezen heeft 
en aan totale vernietiging wordt blootgesteld. Zij zal vooraan moeten gaan voor 
een zelfstandige Nederlandse vredespolitiek, voor verbod van kernproeven en 
kernwapens, voor ontspanning in de betrekkingen met de socialistische landen 
en uitbreiding van culturele en handelsbetrekkingen met hen en uitwisseling 
van bezoeken uit alle kringen van de bevolking. 

De veertigste herdenking van de Oktoberrevolutie moet met een intensieve 
voorlichting onder de massa over de successen en vooruitzichten van het socia
lisme en over de rol van de communistische partij worden verbonden. 

De komende verkiezingen voor de Provinciale Staten en gemeenteraden zul
len tot een uitspraak van de werkende bevolking tegen de politiek van het 
kabinet-Drees-Romme moeten worden gemaakt. 

De bevestiging en versterking van de positie van onze partij in deze lichamen 
is daarbij van het grootste gewicht. 
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Alle krachten zullen verder moeten worden ingespannen om het bestaan van 
.,De Waarheid" te verdedigen en daarvoor de nodige abonnees te winnen en 
gelden in te zamelen. 

De colportage met de vrijdagkrant in zijn nieuwe vorm is daarvoor zeer goe~ 
ëigend. 

Het verwerkelijken van de richtlijnen van deze Resolutie zal onze partij hier
we in staat stellen, zodat zij met vertrouwen en in gesloten rijen de strijd tege~ 
llloet kan gaan. 

Weest waakzaam! Helpt de oorlog verhinderen! 
DE toestand in het Midden- en Nabije Oosten blijft zeer gespannen. 

Het uitstel van de behandeling van de Turks-Amerikaanse bedreiging van 
Syrië in de Verenigde Naties heeft daarin nog geen verandering gebracht. 

Dit uitstel kan betekenen dat de Verenigde Staten tijd willen winnen om de 
oorlogsplannen tegen Syrië om te werken, nadat deze in eerste instantie door de 
Sowjet~Unie tot in onderdelen zijn onthuld. 

Er is geen reden om de toestand rustiger te bekijken. Want in de Verenigde 
Staten hebben de avontuurlijke elementen zeer grote invloed op de regering en 
de krijgsmacht. De herinnering aan de waanzinnige agressie van de Britse regering 
van Eden tegen Egypte, in het vorige jaar, moet tot de hoogste waakzaamheid 
manen. HE>t gevaar van een overrompeling blijft in volle orrfvang bestaan. 

De roekeloosheid en de oorlogszuchtige geest, waardoor de leidende kringen 
in de Verenigde Staten bezeten zijn, is in de afgelopen weken voldoende gebleken 

Poster Dulles heeft verklaard Turkije ten volle in een oorlog te zullen onder
steunen. De Amerikaanse oorlogsvloot stuurt steeds meer eenheden naar de 
Middellandse Zee. Poster Dulles heeft ook verklaard de Sowjet-Unie met atoom~ 
bommen te zullen aanvallen, indien zij voor het recht van het kleine, neutrale 
Syrië op de bres zou blijven staan. 

OPNIEUvV blijkt dus de NAVO geen middel tot .,verdediging van de vrij
heid" te zijn, doch een middel tot overweldiging van zwakke naties en tot 

verovering van koloniën door Amerika. 
Des te verontrustender is het dat onder deze omstandigheden de Nederlandse 

regering de leiding van Amerika in de NAVO blijft volgen, zoals door Minister
president Drees in de Tweede Kamer is verklaard, in antwoord op de comm~~o
nist:ische protesten. 

N ederbnd kan op deze wijze in een oorlog voor de belangen van de Ameri
kaanse oliemaatschappijen worden meegesleept, hoewel het bekend i~ dat de 
Nederlandse bevolkin!J in haar overgrote meerderheid daar niets van weten wil. 

In de huidige, gevaarvolle, toestand doet de CPN daarom een beroep op de 
NederL:mdse arbeidersklasse en op alle vredelievende Nederlanders om met klem 
van de regering te verlangen dat zij zich onomwonden uitspreekt: 
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dat Nederland in geen geval deel zal nemen aan een oorlog in deze ge
bieden en niet van plan is daarin betrokken te worden, ook niet onder het 
voorwendsel van .. NAVO-verplichtingen" tegenover Turkije of de Ver
enigde Staten. 

HET Dagelijks Bestuur van de PvdA heeft gepoogd zich van de verant-
woordelijkheid voor het lot van Nederland af te maken door op ruwe 

wijze de brief van de Communistische Partij van de Sowjet-Unie terzijde te 
leggen. waarin een beroep op de PvdA werd gedaan om voor het behoud van 
de wereldvrede op te treden. 

Doch het is niet mogelijk dat de arbeiders en arbeidersvrouwen en de vele 
eenvoudige mensen uit andere bevolkingsgroepen, die de PvdA volgen, onver
schillig kunnen blijven wanneer zij eerlijk worden voorgelicht. 

Het is daarom de taak van elke communist en elke vriend of vriendin van de 
vrede de openbare mening in ons land wakker te schudden en in beweging te 
brengen voor de zaak van de vrede. 

In de bedrijven en kantoren, overal waar Nederlanders bijeen zijn, moet hun 
vredeswil tot uiting worden gebracht en aan de regering worden medegedeeld. 

Sterke krachten staan in de wereld op wacht om het oorlogsvuur te doven, 
dat uit een eventuele overweldiging van het neutrale Syrië zou kunnen oplaaien 
en zich ook tot Europa zou kunnen uitstrekken. 

De Sowjet-Unie heeft, ondanks de Amerikaanse afpersing en dreiging met 
,.verschrikkingen", verklaard zulk een overweldiging niet te zullen aanvaarden 
en het slachtoffer er van te zullen helpen met alle daartoe dienstige middelen. 

Van de gecombineerde krachten van de openbare mening, ook in Nederland, 
en dit actieve optreden van het machtige land van het socialisme, zal het af
hangen of de vrede blijft bewaard. 

Het Dagelijks Bestuur van de CPN roept allen op om zich in de komende 
dagen tot het uiterste hiervoor in te spannen. 

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE C.P.N. 
21 oktober 1957. 

·---~~--

De Waarheid vrijdags groter 
Het Partijbestuur van de CPN heeft besloten, dat vanaf 1 november a.s. De 

Waarheid elke vrijdag in Amsterdam met tien pagina's en in de ander::: plaatsen 
1net acht pagina's zal verschijnen. 

Deze uitbreiding heeft in de eerste plaats ten doel onze werkers de b;.~schikking 
te geven over een grotere en bztere colportage-krant. Hiumede zullen zij duizen
den nieuwe vrijdag-lezers kunnen winnen en de colportage op straat en in de 
bedrijven opvoeren. Oe colportage-krant zal 15 cent kosten in Amslcrdam en 
10 cent in de andere plaatsen. 

Ook de week-abonnees ontvangen deze grotere krant, zonder prijsverhogln~J. 
Zij zullen dit zeker op prijs stellen en dit zal bijdragen tot het winnen van 

•leuwe week-abonnees. 
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Maar het spreekt vanzelf. dat een en ander met hogere kosten voor de krant 
gepaard gaat. 

Deze zullen door een belangrijke stijging van de colportage en de donaties kun
nen worden opgebracht. 

De grote belangstelling voor De Waarheid onder de werkers stelt ons in staat 
deze stap vooruit te doen. 

De leden van de CPN zullen ongetwijfeld dit besluit met enthousiasme ont
vangen. 

Het Partijbestuur doet daarom een dringend beroep op alle werkers, op de 
gehele partij en alle vrienden van De Waarheid om deze uitbreiding van De 
W amheid te beantwoorden met een krachtige opvoering van de colportage en 
abonnee-werving. 

Het roept alle afdelingsbesturen op de nodige maatregden te treffen voor een 
grootse en duurzame verspreiding van de krant op vrijdag, zonder de colportage 
op zaterdag te verminderen. 

De Waarheid zal voor het eerst op vrijdag 1 november met haar uitgebreide 
editie verschijnen. 

Het Partijbestuur heeft besloten deze 1ste november tot een Dag van de Pers 
te verklaren en roept alle afdelingen en werkers op, op die dag aan een massale 
straatcolportage deel te nemen. 

(De Waarheid, 18 oktober 1957). 

Banden voor jaargang 1957 
Vele abonnees zullen hun nummers van 1957 graag weer laten inbinden. 
De grote verscheidenheid van artikelen en het vele documentatiemateriaal. 

dat ons blad publiceert, maakt deze wens begrijpelijk. Wij zijn bereid ons met 
het inbinden te belasten, indien de kosten f 3.50 (f 1.75 band en f 1.75 binden), 
vooruit worden voldaan en de twaalf nummers ons franco voor 1 februari a.s. 
worden toegezonden onder duidelijke vermelding van naam en adres. 

Losse banden voor 1957 zijn verkrijgbaar à f 1.75 + f 0.35 verzendkosten, 
dus totaal f 2.10. Ook hiervoor moet U bestelling en betaling voor 1 februari 
1957 bij ons binnen zijn. 

Na 1 februari zal het ons niet meer mogelijk zijn, het binden resp. het toe
zenden van een losse band voor U te verzorgen. 
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geschreven door academicus 
A. Sternfeld, een der belang 
rijksta medewerkers aan het 
lanceren van de Spoetnik's 

vertaald door H. Nijman 
geYIIustreerd 11 
59 blz. gebrocheerd f 1,75 



thans verschenen : 

uit het russisch vertaald 
door H.I. ter Laan 
Moskou 1957. 2 delen 
ge"•11ustreerd door 

D. Sjmarinow ~ 
Heteerste deel Is thans verschenen, het tweede deel zal omstreeks 
Kerstmis verschijnen. De IntekenpriJs op het komplete werk (± 1 000 
pagina's) In twee prachtige kunstleren banden, groot formaat, 
rijk ge'•11ustreerd, bedraagt f 1.2,90. Na v~r~chijnen van band 11 
(omstreeks Kerstmis) zal de prijsf15,90 bed~:"agen. Maakt gebruik 
van het voordeel, dat de intekening U biedt en zendt ten spoe
digste Uw bestelling aan Pegasus of aan een andere erkende 
boekhandelaar! 
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