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BIJ DE JAARWISSELING
Het zopas afgesloten jaar zal zonder twijfel de geschiedenis ingaan
als het jaar van de Cuba-crisis. Nooit eerder heeft de mensheid dichter
aan de rand van de afgrond van de nucleaire vernietiging ge-steen als in
die gedenkwaardige dagen, toen een ieder met ingehouden adem wachtte op
het antwoord, dat de Sowjetregering bij monde van Chroestsjow zou geven
op de
van Kennedy c.s.
staan in het geheel niet kritiekloos tegenover de rol, welke de
Sowjet-Uniè en haar leiders hebben gespeeld in de uba-crisis en in de
voorgeschiedenis, welke tot deze ontknoping leidde. Hierover heeft Sal
Santen in ons decembernummer al het een en ander gezegd. Niettemin is in
alle duidelijkheid gebleken, dat de washingionse machthebbers bereid waren
om in het geval-Cuba tot het uiterste te gaan. Niet omdat zij - zoals de
nederlandse NAVO-pers b.v. wil doen voorkomen - beangst zou zijn voor
mogelijke aggressieve bedoelingen ven de cubaanse leiders jegens de USA,
maar omdat de aanwezigheid van kernwapens op Cuba de - 21±ijd nog gewenste
amerikaanse invasie in dat land tot een al te hachelijke onderneming zou
maken.
Arthur Schlesinger beeft in zijn enige tijd geleden verschenen boek
over de mislukte invasie van Flaya Girôn met aanwending van al zijn journalistieke talenten geposgd aan te tonen, dat de amerikaanse regering
niet rechtseeks bij die invasie betrokken was en dat Kennedy bij zijn
ambtsaanvaarding weinig anders kon doen dan de door zijn voorganger en
diens medewerkers op gang gebrachte voorbereidingen door te laten gaan.
Wij denken hier zo het onze van, maar voor wie lezen kan staat er duidelijk, dt de invasie van Playa Girn door Washington werd gefinancierd,
van materiaal en steunpunten werd voorzien. Schlesinger beklaagt zich
bitter oer de CIA, de centrale inlichtingendienst van de amerikaense regering, die zich in het interregnum tussen de verkiezingsnederlaag van
Eisenhower en de ambtsaanvaarding van Kennedy op zijn eigen houtje met de
kwestie-Cuba was gaan bezighouden en dat bizonder stom deed. Zo hadden de
heren van de CIA voorspeld, dat de bevolking van Cuba de contrarevolutionairen wel zou steunen. Dat bleek in genen dele het geval te zijn, const
teert Schlesinger .... Oh boy, dat wisten wij al veel eerder. En, indien
dat zo is, vertel dan es, Misten Schlesinger, waar haalt Washington den in
vredesnaam (wat een toepasselijk woord .. ) het recht vandaan om zich met
pogingen om het huidige cubaanse bewind met geweld omver te werpen, in te
laten? Als Kennedy, Schlesinger P Co. dan beslist zo nodig volken van
dic-tatriale jukken moeten bevrijden, Jan moeten ze zich maar es bij Onze
redactie vervoegen. Wij weten nl. nog wel een aantal van zulke volken.
Het beroerde (voor Kennedy enz.) is echter, dat zovele van die jukken mede
in USA zijn
Nederland is Nieuw-Guinea kwijt. Dear kunnen wij alleen maar verheugd
om zijn. Wij stonden op het standpunt Indonesid les van Holland,
toen de CPN dat nog een contrarevolutionair(., leus vond, die alleen maar
ie verder achterpagna
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JaiBlokker

Over het rapport 'In dienst van de vrede'
door de commissie 'Oorlog en vrede in het
atoomtijdperk' van de Partij van de Arbeid

Voor wie niet ziende blind en horende doof is, is de overwinning
van de sociale revolutie op wereldschaal in wezen een kwestie van
tijd geworden De vraag is all-een-,of die tijd ons zal zijn. toegemeten
Actue1er dan ooit is het door de oude Engë1Bgeste1de alternatief
Opgang naar het Socialisme of ondergang in de barbarij Die barbarij
heeft thans een concrete gestalte gekregen in de mogelijkheid van ei
kern6brlog, die - en hierover zijn alle deskundigen en niet-deskuridi,en het eens - de mensheid met de totale uitroeiing bedreigt Onder ,
deze omstandiieden is de allesbehersende vraag hoe vÔrkomen we,
dat h e t st erven de imper iaIisrne, i:neen laatste:poging om zich als
stelsel hetleven te redden, de wereldbevolking meesleurt in de nucleixe ondergang
De recente cubaanse crisis heeft ons met afschuwelijke duidelijkheid getoond, welke risico's wij lopen Er is over de houding
ze zaak van. de sowjet- en de cubaanse leidrs discussie mogelijk,een
ding staat vast een onberaden reactie van het Kremlin zou het Pentagon er toe gebracht hebben de kernoorlogsmachine in beweging te
brengen. Een dergelijk conflict volgt dan zijn eigen. logica.
Het zijn deze omstandigheden, die maken, dat velen, individuen,
groepen partijen.,,ich met het probleem van oorlog en ,bewapening in
het -atoomtijdperk zijn gaan bezig houden Niet in de laatste plaats
de revolutionaire marxisten, die wellicht duidelijker dan. alle ando
ren-zien tot welke noodspron.gen het öadergaane imperialisme geneigd zal zijn. In Nederland vindt de ongerustheid van brede massaas
tendele zijn neerslag in de groeiende aanhang van de PSP - hoewel
hierbij ook andere factoren een rol spelen -,..in de recente uitspraken 'van de Hervormde Kerk en in een. , groeiende onrust in de Partij
van de Arbeid, welke nog steeds het politieke centrum is vco de
grote meerderheii van de socialistische arbeiders in dit land
Aan deze onrust geeft het voor ons liggende rapport 'In dienst
van de vrede', zij het in vertekende vorm, uitdrukking. Het zou
tw.hcud zijn de belangrijkheid van het verschijnen van dit rapport
te verkleinen. In feite doorbreekt dit verschijnen de monopol
vanzelfsprejçenjheid, waarmee ie PvdA-leiding die Partij heeft verbonden met de strategie en de tactiek van de buitenlan.dseen militaire politiek van het yankee-imperialisme De vraagstukken van al
dan niet eenzijdige ontwapening, van het NAVO-bondgenootschap en-alle
vraagstukken, die daarmee zijn verbonden, zijn hiermede opnieuw, ook
in de kring van de PvdA, ter discussie gesteld. Men mag hopen, dat
het gelid van die partij van deze gelegenlieii gebruik zal maken om
zichzelf en zijn leiding diepgaand te confronteren. met de hier ter
discussie gestelde problemen., daarbij deze gelegenheid benuttend- om
zichzelf op een hogei peil van politiek bewustzijn te brengen. Wij
willen in dit artikel een kritische bijdrage leveren aan iie discussie en ons iaarbij in de eerste plaats bezighouden Liet het meer&erheidsrapport, hetgeen in genen dele wil zeggen, .at WIJ
een geringere betekeni toekennen.

Integendeel! Het verscijnen van dit minderheidsrapport, tegelijk met
dat 'van de erdërheid is in wezen een.mijIpal in de ontwikkeling
van 4e PvdA. Hier krijgt voor de eërste maal sinds 1945. een, althans
potentieel, belangrijke oppositie de plaats, die haar rechtens in
iedere, werkelijke socialistische partij toekomt.: voor het forum van
de georganiseerde arbeidersklasse.
Wanneer we.-ons dus in de eerste plaats gaan bezighouden met het
meerderheidsrapport, dan valt ons daarin vooral op het volstrekt
.Qnt'breken van een sôcialistisch perspectief. Dein t dat rapport neergelegde opvattingen gaan geheel. u±t van de tegenstelling Oost-West.
.Daarbij stelt men zich onvoorwaardeltjk..aan de kant van het Westen
zonder ook maar eenpoging te .dçen de wezenlijke aard van dit coia
glomoraat van burgerlijke democratieën, hele en halve fascistische
dictaturen en feodaal-achteljkë st-aten te analyseren. Het komt in
de hoofden van de meerderheidár ppirteürs kennelijk niet op een verklaring te zoeken voor iets, wat deze mensen toch te denken zou
moeten geven de meer da gewone bereidheid van lieden als Franco,
Salazar, Sir Roy Welensk, diverse
latijns-amerikaanse dictatora,1
1
van Ayoeb Khan, van uit een oogpunt van democratische .gezindheid."om het PvdA-spraakgebruik te volgen bepaald niet onverdachte lieals De Gaulle én Adenauer, cm de 'westerse. vrijheift te erdedi..gen tgen de 'conmiunistischedreiging'. Een dergelijke analyse zou
heit. meerderheidsrapport niet aÏIèn interessanter hebben gemakt,
maar ook zijn waardë voor de politieke scholing van de nederlandse'
arbeidersklasse oneindig.vel groter hebhen gemaakt.Dat dit is nagelaten kan achter geen toeval genoemd worden. Een
analyse als - hierboven gevraagd zou namelijk de gehele basis hebben - .'
ondergraven van het verbond op leven en dood.,-.dat de huidige PvdAleiding heeft aangegaan met het yankee-imperialisme, een verbond,
dat als enig doel heeft het desolate kapitalisme zo lang mogelijk in
het leven te houden.
.Hoe het n-ok zij, het meerderheidsra pport.•wijst geen socialistische.
uitweg uit de huidige situatie, eenvoudig omdat :.liet die uitweg niet
wil of ken bewandelen.
Een andere zak waarvoor de meerderheid volstrekt blind is, is
ArelAr!Dei-het in wezen adembene'mende proces van de destaliniatie in
dersstaten Van de uiterlijke gevolgen, die dit proces voor de buitenland politiek van de Sowjet-Uniebeeft, maakt men zich af door,
te s)r•eken van een 'anders lijkende hou.dïng', die minder eengeog
zou zijn van een verandering in de theorie dn van de erkenning van
het perspectiefloze van een kerpoorlog Men kan ternawernood aannemen, dat de politici.die hun naam aan het meerderheidsrapport
hebben gegeven, geheel onkundig zouden .'zijn van de diepgaande veranderingen, welke zich in de sowjetmaatschappij voltrekkn Do blindheid van het meerderheidstap port hiervoor kan slechts'-verklaard
worden door de angst van de reformistisch leiders voor het destalinisatieproces, dat hen berooft van een van de meest effectieve
middelen, waarmee zij to nu toe de arbeidersklasse van de weg van
de socialistische revolutie hebben kun-nee afhouden de verschrikkingen van de stalinistische terreur, die het door Stalin..tot een
wanstaltigecaricatuur gemaakte communisme van Lenin en Trotsky in
de ogen van e westeuropese arbeiders gedurende, tientalle!i garen
hebben gecomprommitteerd Het stalinisiie was in wezen de machtigste -.
bondgenoot Jan de k-linbürgerijke.ribeid.ersloiders.inWesteUrOPa -

ga rok daarbuiton zoals in do Verenigde Staten - en. zijn ondergang kan do refrniston alleen maar angst aanjagen.
1-let pctch doodz wij gon van de zeer interessante - om eontneutraal adjecb,ri1on - ontwilekolingen en expeimontqn, welke in Joogoslavi te
tiote
zijnis
-in dit verband uiterst veelzeggend.Het komt nauwelijks voor, dat.
zioia.'in do ot. do PvdA vorboncien pers een serieuze poging wordt gedaan om do
aard, daaryan to onderkennen. Een verwijzing naar het zg.. feit dat Joegoslavi een, dictatnurstaat. zou zijn gaat nauwelijks, op, wanneer men do volledige
beroidhid,constateert on met allerlei reactionnaire hele en halve dïctaturon-seeren te werken wanneer het gaat om de verdediging van de •westorse vrijheidi'. Sprekender nog is do houding, die de PvcIi in officiôle en officieuze
publicatids en redevoeringen tegenover Cuba aanneemt. Voor con ieder die
zich-do moeita getroost om, via de groto.iirLornationalo pers en publicaties
van befaamde en .onverdachte historici en sociologen, 'zich van de worklijke
verhoudingen in.dat land-op de hoogte 'be stellen en voor wie ook maar iets
weet van do- door de grote amerikaanse concerns v66r ie overviinningvanCastro'c,s uitgeoefende koloniale uitbuiting, staat eenvoudig versteld van de
gron'zeiôze-onzijdighoid-en 1astorlijkhid. van hetgeen de Pïdper.s overCuba.
ton beste -geaft. Op dit terrein heeft do voorlichting een zodaalg laag
peil bereikt, dat - van con enigszins vruchtbare discussie in'vvezen geen
sprake meer ].ran zijn.
In dit verband dient ook do schandelij'e houding von de
t av 3 de
Algerijnsë vrijheidsstrijd als edn duidelijk symptbom to worden gezien. Tot het.
ogenblik waarop het werkelijk met do beste ilál van. dé wereld niet meer kon,
hoeft de PvdA. het franso imperialisme in Zijin afschuwelijke onderdrukking yan..
Je algerjnso vrijheidsbowoging ondersteund, waarne werd overgestapt op een
politiek van neutralo afzajdighcid, waarvoor een L6on Blurn zich tijdens de
non-intervnntio-politiok tegenover republikeins Spanje niet iad behoeven
te generen. Het kan dan ook geen toeval heten, dat uitgerekend Sal Tas,een
figuur,' die wij hier niet nador wensen te kwalificeren, in Paraat, het
kadorblad van de PvdA,'d e gelegenheid kreeg om zich uitvoerig ovexJrigeiije
uit to laten en daarbij, natuurlijk felle critiek leverde op de stromin,
waarvan Boumedienno een exponent is: de stroming van de socialistische
omvorming
-. van Algerije.
Hot moge uit het hierboven gestelde en hetgeen daarbij als illustratie
aangevoerde, duidelijk zijn, dat do door de meerderheid van de Pvdt-coirûaissio
voorgestane politiek geen enkel socialistisch uitgangspunt heeft, daarentegen in het beste geval gericht is op do handhaving van do status quo
Van con perspectief op do socialistische omvoricirig van do caatschappij in
\Jollre vormen men zich die ook denkt en op welke wijze iilQfl die ook zou
vallen verwezenlijken, is letterlijktotaal-geen sprake, Ook.vo'or wie het streven' naar europese 66nwordiiigil een socialistische klank mocht hebben
heeft hot moerderheidsrapport een doffe dreun in petto. 11e- t zegt nol. met
zoveel woorden: 7 ,.tuson de integratie van Nederland in de EEG en,.e
interatie van Nederland in de Atlanti.schcGemeonschap van d NAVO...,...
is er.,.,., een gemoenschappeli.jkhcid, die teruggaat opdozelfdc,uitgangspunten. van ons buitenlands beleid. Men kan de keuze voor de 6n niet. .losmaken van do keuze voor de ander zonder die uitgangspunten siscutabl te
stellen. ...,,. Voor wie even doordenkt en overziet wie er in,on via •de
NAVO allemaal met elkaar verbonden zijn, 4e dit onthullend, 66k t,a,v, de
cropese7 politiek van -de
.
.
.

huidige PvdA-leiding.
In het hoofdstuk 'De kern van het vraagstuk' spreekt het meerderheidsrapport over de twijfel en het onbehagen, die, met betrekking
tot de politieke ontwikkeling, in de PvdA zouden zijn ontstaan door
de revolutionaire ontwikkeling van de moderne wapens. Natuurlijk zal
niemand ontkennen, dat de dreiging van een kernoorlog loodzwaar boven de mensheid en dus ook boven de socialistische nederlandse arbeiders hangt. Dat daaruit twijfel en onbehagen resulteert is alleen
maar gezond te noemen. Deze twijfel en dat onbehagen hebben echter
ook nog andere wortels, die minstens even belangrijk zijn en die in
het meerderheidsrapport een felle, zij het negatieve belichting krijgen.
Een zeer groot deel van de socialistische nederlandse arbeiders
volgt en steunt de PvdA bij gebrek aan beter en op grond van de so
cjaljstjsche tradities van deze zeker voor wat haar basisaanhang betreft voornamelijk uit deSDAP voortgekomen partij. Een feit is, dat
er zich een steeds wijdere kloof opent tussen de politiek van de partijleiding en de socialistische opvattingen en aspiraties van het gelid, hoe vaag en onduidelijk die heel vaak ook zijn. Het is niet toe
valli
epaalde delen van de PvdA-leiding - en dan vooral die
delen, welke in min of mee.r direct contact staan met dat gelid zic1a ernstig zorgen maken over de verhouding leiding-leden. Dat men
daarbij 'oplossingen' zoekt in het arsenaal van de moderne reclamepsychologie is al even onthullend voor het 'socialistisch' bewustzijn
vn de PvdA-bureaucraten, als voor de wezenlijke onoplosbaarheid van
di.t probleem binnen de huidige PvdA.
De twijfel en het onbehagen, waarover we hierboven spraken zijn een
uitvloeisel van het ontbreken van een socialistisch perspectief in
de huidige PvdA-politiek en vele socialistisch denkende en/of 706—
lende arbeiders baseren hun twijfel en onbehagen juist op dit ôntbreken. Zij realiseren zich - al is dat vaak vaag en onduidelijk - dat
juist het niet tot gelding komen van een socialistisch alternatief
en de onvoorwaardelijke solidarisering var-het reformisme met allerlei reactionaire en soms ronduit fascistische machthebbers in de
'westerse wereld' de kans op een (kern-) wercldoc;rlog enorm vergroten. J.au de basis van de huidige tegenstellingen-op-wereldschaal
ligt de cnverzoenlijkheid van de socialistische en de kapitalistische
vormen van de maatschappij. Eerst een definitieve overwinning van een
, van een nieuwe wereldoorlog kunnen
der beide vormen zal het gevaar
uitbannéb en de uitroeiing van het menselijk leven op aarde kunnen
voorkomen; De voortdurende verschuiving op wereldschaal van het even.wicht tussen de socialistische en de kapitalistische maatschappijvormen werkt onstuitbaar in het voordeel van het socialisme - tenzij de
nucleaire uitroeiing van de mensheid aan aie ontwikkeling een halt
toeroept
Hoewel de theorieën van de vreedzame co-existentie, zoals die zijn
ontwikkel1d in en door de officiële communistische beweging van het
na-stalinistische tijdperk door serieuze marxisten moeten worden afgewezen staat aan de andere kant vast, dat er diezelfde marxisten
alles aan gelegen moet zijn het uitbrekenvan een gewapend conflict
te voorkomen, daar slechts op die wijze het in de richting van het.
socialisme-op-wereldschaal voortschrijdende objectieve proces de tijd
gegeven wordt om tot volle ontwikkeling te komen. Daarbij zal men
steeds opnieuw - zoals in het recente geval van Cuba - geplaatst
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eolutiê of hnhaworde'vaii. het dilemma: voortgang van de socia
de vrede, jaar de zih steeds sterker van hun onvermijdelijke
ving
onderg als k1ase bewust wordende kapitalistische machtsgroepen bij
iedere uitbreiding van de socile revolutie, vcoral tot de voor hen
vitaLe gebieden zie Cuba, meer geneigd zullen zijn te grijpen tot het
uiteste mi4del. tot.. zelfhandhaving: de kernoorlog.. .
Hiermede is duidelijk, dat, anders dan het meerderheidsrapport
stelt, het gevaa' voor een. keçnoorlog in wezen van de kvan de
'westerse' d.w...zde.kapitalistische wereld komt. 411e pogingen om
het NAVO-lidmatschp te verdedigen met verwijzing naar. de 'communistische agressie', de 'onvermijdelijk wordt' zodra het Westen zijn bewapening opgee'ft zijn in wezen slechts voorwendsels voor de behoefte om
te voorkomen, dat.het kapitalisme zijn slagtanden zal verliezen,1e
slagtanden, die het in zijn doodstrijd maar al te:eernodig heef.
Wat het meerderheidrappo'rt in dit verband overigens te zeggen
heeft over de '....communistische doqtiine .... ' die voortdurend drijft
'...in derichting van expansie en wereldhegemonie..i.' i d'an' o0k
weinig overtuigend. Het' stalinisme althans heeft in het verleden zelfs
geen enkele pbging gedaan om het communisme te 'exporteren.' integendeel Het heeft gedurende e lange jaren van zijn heerscappiJ alles,
maar danoök werkelijk alles gedaan dm de ontwikkeling van dO evolutie buiten de Sowjët-Unie te verhiud,eren. Men kan niet. aannemeü, dat
mannen als Frans Goedh'art, Jacques de Kadt, Paul vat 't VOer, m Or
maar enkele te noemen, fliet op de hoogte zijn van. de. .g.aschi'edeniOan
dq Chinese Revolutie, welke Stalin en z'ijn trawanten tot Ip het - letde conterlijk! - laatste ogenblik heeft trachten tgen; te houden,
trarevolutjonaire rol vn de Weet een ieder, die zich op enigznssrieuze v1jze met de internationale politiek bezighoudt op welke' wijz
Stalin Naguib en darna Naser in Egypte steunde, die doodèenvoudig
in Ca'rr, en Alexandrië stakende arbeiders tot tuchthuisstraffen iieten
veroorde1enn de communistische partij van Egypte ondergronds dreven.
Trouwens., indien desowjetbureaucratie de 'export van het comiiunisme'
had wil'en bevorderen dan heèft de Algerijnse Revolutie haar daartoe
een welhaast unieke kans geboden. Laten. we over de wijze, waarop diezelfde Sowjetbureaucratie de Algerijnse Revolutie ondersteund-, of beter gezegd: volkoffien in de steek gelaten heeft, maar zwijgen. En at
zouden
nogmaals - Goedhat enz.. niet weten? Kom nou t
Ook de verwijzingen naar het hongarse drama houden geOn steek. .Men
kan ons niet verdenken van enige sympathie. voor de stalinistische
terreur in optima forma; waarmee de hongaarse. opstand werd neergeslagen. Maar de interpretatie, van deze terreur, zoals die door de reformisten geleverd wordt, is je re.inste misleiding. Er is eenvoudig geen
sprake van, dat de stalinistische terreur moest dienen om Hongarije
voor het communisme te bewaren. Dat communisme was n.1. ook tijdes de
opstand volstrekt niet in gevaar. De hongaarse arbeiders, intel1eotu
elenen boeren leverden hun heroïsche strijdvoor de politieke democratie, zoals de Sowjet-Unie die in haar eerste jaren kende Zij dachten er evenwel niet aan de basisveroveringen van de Hongaarse Revolu-i
tie: de gescia1isee.rde eigendom van de grond en de productiemiddélen
aan te tasten. Wie daaraan mocht twijfelen leze het 'rapport van de-speciale commissie van de verenigde naties inzake de hongaarse kwestie'
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(nederlandse vertaling), uitgegeven door de Stichting VreC.e en
Vrijheid met een voorwoord van de minister
n buitenlandse zaken
Mr.J.M.A.H.Luns-en hij leze vooral hoofdstuk II, deel A, -de para
grafen 62 en 6, waaruit wij hier het volgendeciteren:
'..Arbeiders-Raden werden opgericht in een groot aantal arbeidscentra....stelden hun politieke eisen en beschikten
over een aanzienlijke invloed. Het voornaamste doel was
eVenwel aan de arbeiders een weTkelijk aanieel in de leiding van de onderneming te verzekeren
Je verschijning
van de Revolutionaire en .Arbeiiersraden
betekende de
eerste practische stap op weg. naar het herstel van de orde
en de reorganisatie van de Hongaarse economie op socialistische basis, maar dan zonder strakke partijcontrole en
zonder terreurapparaat.'
Trouwens, Anna Kthly, een van de belangrijkste figuren uit
de hongaarse sociaaldemmcratie heeft tot het laatste ogenblik,
dat wij iets van haar hoorden, gestaan op het standpunt, 4t de
gesocialiseerde eigendom in Hongarije behouden diende te blijven
als de voornaamste asis voor een socialistische opbouw van Hongarije, Zou het wel helemaal toeval zijn, iat de 'krachtige erdedigers van oke westerse vrijhei' , de socialisten' van het slag
van Gredhart c.s. deze vrouw helemaal vergeten schijnen te zijn?
Eet staat in ieder geval vast, iat alles wat ieze lieden over de
hongaarse vrijheidsstrijd te zeggen hebben mar bter in hun mond
kan bevriezen
Wij zullen het meerderheidsrapport niet volgen waar het in
herhalingen vervalt t.a.v. het machtsevenwicht, de veronderstelde
expansiedrift van ke Sowjet-Unie enz. Wij willen echter wel iets
zegge-, op e hopeloos verwarrende manier, waarop ie 'verdediging
tegen de russische beer' en de tegen de communistische expansie,
d.w.z. tegen het voortschrijden van de sociale revolutie, door
elkar worden gehald en oer en weer voor elkaar in de plaats
gestel$.. Natuurlijk is er een verband tussen het bestaan van ie
SowjetUnie en de ontplooiing van de sociale revolutie op de wereldschaal, Maar deze twee grootheden op mechaniche wijze met
kaar verbinden is pure demagogie. Was het me.r waar dat #ie Sowjet
Uie, al was het maar in de jaren na de tweede wereldoorlog, de
motor is geweest van de wereldrevolutie!' Een andere, evenzeer
hinderlijke vorm van demaggie is het voortdurend gebruik van de
term 'Communistisch China'. Alsof er ook een niet-conrriunistisch
China zou zijn.,! Ofschoon, het is niet uitgesloten, dat de jongens
en meisjes van het meererheidsrapport de Irloedige, corruptie
kliek van Tsjang kai-Sjek nog steeds beschouwen als een bolwerk
van het 'ware','vrije' China en, niet te vergeten van de 'democratie'
Het sprskt vanzelf, dat wij in dit bestek het voor ons liggende rapport niet uitputtend hebben kunnen behandelen. Het meerderheidsrapport vraagt om con nôg verdergaande analyse en aan het
minderheidsrapport zijn wij ditmaal nog helemaal niet toegekomen.
Vandaar, dat wij in het volgende nummer op deze zaken zullen terugkomen
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Herman Rubens

HUE LEVEA/ DE AI?SEIDERS IN NEDERLAND

2
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Eet. Centraal Bureau ïoor de Statistiek heeft onlangs e resultaten
gepubliceerd van zijn onderzoek naar de 'huishoudrekeningenolver 19591960 van gezinnen van hand-, land- en hoofarbeiders, bestande uit
vier personen:.? Het onderzoek hai beti'ekking
op gezinnen vn loon1
trekkedeu met een bruto jaarinkomen v un f 4000 tt f 8000 enestade uit man, vrouwen twee kindeen.Qnde uitkomsten te kunnen becijferen werden een jaarlang de:uitg'ven iran 100 gezinnen gen.teer,
terwijl gedurenie vier kwartalen nog eens 100 andere gezinnen bi de
enquête werden berokken. In totaal namen dus. 500 gezinnen aan het
p
was
onderzoek deel De keuze van de gezinnen naar sociale groeering
naar onze., meningiet in overeenstemming met de omvang vn deze groeperingen 'in erh6uding tot de totale herlkiu.. Van ie honderd families, die.een heel jaar aan de enquête teelnamen waren 6 1andarbeis
24 hoifdarbeiders- en 70 handarbei&ergezinnen. Van de 70 handcrbei
ders kwamen er slechts 17 uit de drie grote steden, Amsterdam, Rotterdi nDe Hg, de rest was verdeeld over 66- gemeenten..
Op.een:degelijke manier een enquête• houden betekent in wezen •
uitkomsten 'organiseren' Door weinig landarbeiers, wier lon het
laagst-. is en bijna en kwart (24%) hoofdarbeiders, warvan .e lonen
veel hoger kunneri zijn dan ie vn de h cd- en lanirbeiders op te nemen werdea, voor wat de lonen betreft, de uitkomsten geflatteer
15nnr 53% handrbeiders uit kleinere pltsen en 6% lniarbeiders
ij het onderzoek te betrekken verkrijgt men ten aanzien van de 1.esteding van hetgeld een beeld, Lt
met de werkelijkhe;d. oveieemt
Dit gelt zo.-wel voor de voeding als voor andere zaken. ZOczlS b.v.
huren Laten we eens met deze ltste beginnen
f

De enquteurs hebben vastgesteld, dat het gemiddelde geldinkomen
6148 pet jaar bedroeg. Hierop komen wij nog naden terug. De gemidi.-

.

ie huur bedroeg f 491 per. gezin per jar. Dat bedrag is excluief de

huurverhogingen vn 1960 en..1962 Wij wet-en niet om wt..'voor soort woningen het hier gt, mar kunne ons niet voorstellen, dat de gemiddelde huurprijs die door land-, hoofd- en hndarbeiders in 195:91960'
betaald werd slechts f 40,91 per maand bedrog. Wij voor ons zouden
heel graag zo'n huiswillen hti±'en. Dat zou nli betekenen, datwi.j.
slechts 8%.-vsnon•jukomenan huur zouden behoeven -te betalen. De
werkelijkheil. is hl anders.Naar algemeén bekend is ligt dit percentage tussen•-de15e- n 30% vn het inkomen en de huisbazen streven, met
steun van de regering, ernar dit percentage op tenminste 25 te brengen Bovendien indien de huren zo laag waren, waarom ian een looncompensa-bie -ïan tenminste f 117 =f 2,25 per week werdgegeven.om 10%.
verhoging van de huur in 1962 op te v.ngen z5 royaal kennen wi, ie
heren niet!
Wanneer-wijde statistiek blijven volgen moeten wij aannemen.,dat'vôr
eën gezin van vier personen per jaar een bedrag vanf 2023 aan voeding
wordt uitgegeven. Dit is f l,3.9per persoon per dag. In werkelijkheid
=7;;

l
a ger„ Wijbehoeven in dit verband slechts te wijzen
is dit bedrag
op het vee11te lage percentage. (8), dat voor de gemiddelde huur werd
opgegeven In .rbeidersgezinnen betekent meer huur n.1. minder voeding
Maar zelfs indien wij van die f 1,39 per dag blijven uitgaail komen wij
tot opzienbarende u±.tkonsten.Tij hebben de moeite genomen om aa de
In
hand vn de statistiek de dagelijkse voeding eens uit te rekenen.
'ons agrarische vederlandl eten de hoofd-, land- en handarbeiders per
dag en per per.soon o.a.

ardappelen 213 gram kaas
12 grm
9511
-margarine
486 " vis
brood
186
gevogelte
0,9
verse groenten 85
"
noten, pinda's
3,9
u
vle
40
plant en dierroomboter
1
lijk vet
4,5
vleeswaren 17,7
.Deze.lïjstisniet volledig, mar geeft wel een indruk van de be1a11ijkte vodingmidde1en. Vorhetfrokken van conclusies omtrentde
voeding vn de arbeidersbevolkig is hij van zeer beperkte waardè.
De stadsarbeiders.: de honderdduïzndn ouden va dagen (AOW-lijders). ,
de invaliden" en de gebrekkigen eten vast geen 40 gram vlees en 85grn
verse groenten
l . per dag. Hun d'eet bestaat uit aardappelen„brood
en
.
margarine 'en misschien eenmaal in do week een micosoopisch kIèin
is de voeing
voeding vai een
stukje vlees Op zondag Men veigete niet,
gezin niet eengeldinkomen van f 6148 en dat is een loon, dat velen in
dit land niet verdiefen De kinderen van de deelnemende families wii
onder e 16 1
"aar Wat gebeurd er wanneer de kinderen ouder worden en
dadroo nuufder 2 Krijgt de arbeider dan. loonsverhoging? HÖe kan eer
arbeider zijn kinderen laten. studeren? Voor dit latste is er in de'
statistiek
en cent Le vinden
/ Het tèhédget ziet er als volgt uit:
T?

VOEDING:
TO1 \TE1t

f 2023
f 1240 (in dit bedrag is begrepen Iiur,onderhoud,.
meubelen, linnengo, brandvrzekrig,t
en keukengerei, brandstoffen)

.KLEDTNG EN. .
SCHOEISEL:
f
MEtISÖHE VERZOEGING.
HYG-IENE: f
0N7WTKKEiING EN
ONTSPANPUNCT.
f

1
SOCIALE VEE-.
PiCHTINGEN:

543.
417
739 (o.a. radio, televisie. vervoer, vacantie,
roken, PTT, telefoon., speelgoed.),. Laten we
in 's hemelsnaam niet denken aa de vele
goede geesten, die klaarstaan met raadgevingen omtrent vrijetijdsbesteding'
1186 (ca. belastingen en verzekeringen)

Het grootste wonder is wel, dat bij een dergelijk budget per jaar
nog zestig gulden naar de spaarbank kan worden. gebracht.Kan het cyaischer?
Welke conclusies kunnen wij nu aan de hand van deze cijfers trekke?
=8=

Dat ±1959-1960 -een arbeider gemiddeld f .6148 verdiende is een
sprookje Doch laten wij nu eens aannemen, dat dit bedrag wel eriend
zou-zijn, zelfs dankan.men nog.niet spreken vnec menswaardig bestaan. Sinds het maken van de statistiek zijn r opnieuw een aana1
aanslagen. gepleegd. op: het arbeidesinkomen, waarbij wij in de eerste
plaats denken aan de beide huurverhogingen, die gecomeseerd wenen
met rest' 2--%.en..:l1„..Dze compensaties vergoedden geenszins e vele
sluipende pnijverh,gingen, die met de huurverhrgingeu gepaard gaan
Het levenspeil van e arbei'ters daaltvoortduren" ondanks alle bevieringen-omtrent, een toename van het arbeidersloonaandeel in het nationale inkomen Het meest ontstellende .van deze statistiek is - en dat
is- dan:..zijn 'verdienste -'dat men voor zich ziet .,hce ellendig een aïbeider met een loon van rond zesduizend gulden leeft Men kan tot
geen andere slotsom kmen aan dat een arbeider met f 6000 nauwelijks
aan de bevrediging van .zin primaire .levensbehoeten toe is.
Wëlke
n e'.wçe:'. uitgaven van de arbeidersgezinnen. waarover men
de werkgevers in deze superhoogconjunctuur zo verheven hoort zwt8en9
Wij vinden 'e post 'Ontwikkeling en Ontspanning' : vacantie f 92 (obeer 't maar es 14 ftagen. met 4 personen!). Aan de 'oe:'aamde radio- en
televisietoestellen wordt per jaar f 80 uitgegeven, oftewel een bedrag, dat amper voldoende is om de'luister- 'en- kijkêeJ.den te betalen.
De toestellen zelf schijnen gratis verkrijgbaar te zin.... Rooka.rtikele.n f .160 is eeuandere post.wanner wij erven uitgaan, •.at kinderen
neden de 16 j.ar aïet roken, doch pa en moe. wel an mogen zij éénmaal per twee dagen een pakje cigaietten kopen ter waarna van max
f0,86.. Aan motoren en auto' wordt 'door het gezin f1,- per week
uitgegeven. Aan telefoon, telegrarnrdn n coa.responntie mag het hele
gezitit niet meer' dandertig cent (!) per week uitgeven, want anders
o'rdt het budget overschreden. Voor schouwburgen, b:oscopen en theaters mag zowaar vier en dertig -cent worden ,bestee ;ftewel' acht en
een halve cent per persoon per week iang leve de ultunspreidiag
van áe'heren Cals en Scholten- Het lijkt, vel of we en bonnenlijst iut
de hongerwinter in handen nebben en niet ie 'huishoidreeaingen van
hand-, hoofd- en landarbeies in 19597-960' Het i ongelooflijk
it is nu het gericht van de welvaartsEtaat voorzovn' dat ;LaCir de. arbeiders is gekerc.
Pr3fesor Banning, Marxkenner bij uitstek, vertel- ons, at wij op"
weg zijn naar het socialisme en dat he kapitalisme 'igen1ijknieteer
bestaat. Wanneer het Pv-iA-bestuur maa' even gelegenb.ei.. vindt verkondigt: het,' dat - de klassestrjd -een antiuiteit.is. •HeNVV-besuur
juicht in alle toonaarden over de mogelijkheid om in 1963 2,7 'uit ie
ruimte' te zwammen De metaalbazen w_llen niet meer dan drie 'ent
loonsverhoging per uur geven, de vakbond vraagt zeven cen Indien
eze eis ingewilligd wordt betekent dat, dat een c.rbeidesgz.n
op
1
een loonsverhoging van zes en vijftig centen per dag kan rekenen en het
zich op die dag een he1 - inplaats an een half pakje sigaretëkn
permitteren t
re lonen van de andere arbeiders worden afgesternd op die' 'in. ke"
taainijverheid, hetgeen' betekent, dat de ondernemers hemel en a"
bewegen om maan minder te hoe ten, geven dan in de met,-aal weil. 'age1.wonge.' Baart is toch eigenlijk vel een linke jongen hij zal wel voc
ons halve paije sigaretten zongen.
4

De ,statistiek toont os tenslotte hoe wij naar het.:ocialisre
groeien. Met EEN GRAM roomboter glijden wij er naar toe. En we kunne
nog een' hele poes glijden -,want in de koelhuizen liggen nog miljoenen
kilo',s opgeslagen en daat wijvoor ons hele gezin maar iets meer dan
twee eent per dag voor roomboter mogen uitgeven duurt het op die ma
nier nog lang voor.wijbij het socialisme zullen zijn aangekornen
Maar- met alle
wrange - humor en alle walvissen op ees.tbkje
(dank zij die walvissen en de W-illem Earehdsz eten wij 48,6 gram margarine per .ag) blijkt onweerlegbaar hoezeer en hoe afschuwelijk de arbeides400r hun leidingen zijn misleid en in de steek gelatèu. De
leiders leven z6 ver, verwijderd van de arbeiders de kloof is in, wezen
zo groot, het probleem 'leiding-leden' zo onoplosbaar, dat er in feite van lidi.ug geen sprake meer is. Dat is de les, die het CBS on met
Zijn-statietiek leert, ondanks alle pogingen van pr&fessc r Idenburg- om
aanhet trekken van onaangenme conclusies te ontkomen
zeggen werkelijk niets teveel, indien wij met' alle
druk iatellon
datbst thans meer dan ooit nodig is, dat alle werkelijke socialisten
en communisten.d.e handen ineenslaan voor de vorming van
Wij

EEN NIEUWE REVOLUTIONAIRE ARBEIDERSLEIDING00

LOAADWERKL/JKE

HULP'>

gRSE BROEDERS

Het britse parlementslid John Baird heeft in, Tribune medegedeeld, dat
i Engeland een comité wordt gevormd om de Algerijnen te helpen hun
land weer op te bouwen. Het comité ziet. als zijn voornaamste taak het
zenden van lerarn,-artsen verpleegsters en technici.
Het is de pliôht van de nederlandse arbeidersbeweging om deze taak
in dit land op zich te nemen. De vorming: van en comité voor de. daadwerkelijke steun aan de. opbouw van een SOCIALISTISCH ALGERIJE is thans
een bittere noodzaak. Wij hopen, dat in deze behoefte spoedig za wor~
dea voorzien.
.
..
.
Intussen kan een ieder, die meent in staat te zijn de Algerijnen
daadwerkelijk te helpen zich melden bij de administratie van De Inter.
0 0
nationale.
.
.

Oude
liefde roest niet
Merkat

/
Toen Dr Hans Joachim
vn
minister in het thans over de beruchte •'Sp.ieg.el!affaire
gestruikelde kabinet van Adenaer
u deze zomer in Spanje was zei hij
'Wij staan aan Franco 's kant' Een verderwist hj, als insier, te vertellen:. :'i'e. Gndsregering verwelkomt hartelijk de europese koers van
Spanje's politieke lijn. De grote morele en economische inspanningen
vanS.pan,je, welke de orde (sic!) de vooruitgang en de stabiliteit van
Europa bevorderen, moeten oodza1eIjkerwijs met voldoening worden be
groet»
Weizien dus weer, dat oude liefde niet roest. Deze Von Merkatz,
vroegr'lid van .e NSDAP, u weet wel: de moordenarsclubvanHitleT .;
thans eenvan de paladijnen van de 'westerse vrijheid en iemocrti',
werkte gedurende de tweede wereldoorlog voor Hitlers •Ibero-Amerikaan
Instituut, dat de nazi-spionage in Spanje, Portugal en Latijns Amerika
organiseerde.
Of Von Merkatz door Bonn op zijn vingers werd getikt? Wat 'n vraag.

H•SP (VU
Eduard Ve rheyen
Alvorens onze besprèking van. e indonesische ontwikkelingen voort
te zetten met een analyse van de hoofdlijnen van de,peride 1957 -'59willen wij eerot nog een bè•knopt öhrnndlogisc.h. overzicht geven
over de jaren 1956-19615 een zeer onvolledig overzicht weliwaar,
doch een waaruit dwars door de chaos van de gebeurteniaen heen enkele
algemene tendenties, een zekere conjunctuurlijn vallenaf te lezen.
1955
algemene verkiezingen onder het rechts-burger1ke
kabinet-HaÏ'ahap taatste fase van de indonesischnederlandsche onderhandelingen over Wast-Irian
13 dec 55
verplaatsing va do onderhandelingen over het UnieUnie) van DenHag
qtatuut (Nederland
naar Genève
4 jan 56
geen oveeen.temming bereikt
opschorting van. de besprekingen
7 ju .56
11 Jan 56
twee islamitische partijen tegeh.devoortzetting van
de onderhandelingen
16 jan 56
aankondiging 9 dat de de leatie .teruggaat; de genoemde
partijen trekken zich uit het kabinet terug

7

f;.ebr5&

5 fe. 5
maart 56
maart .57 21. apr 56

- 'en
voorjaar
zomer 1956
augustu 56
september 56
oktober 56
1at okt 56

de conferentie wordt touh voortgezet
Indonesi zegt het Uniestatuut en de Unie -overeenkom-,t-en op
kdhinet-Ali SatrQamidjnjo
de mastregeten.van 13 februari worden wettelijk bekrachtigd 9 alle voorrechten van de nederlandse bedrijven worden opgeheven, behalve de concessierechten plus de rechten van de fabrieken tot uitoefëhing
van hun-bedrijf, voorzover die niet in strijd is met
indonesische belargen
reizen van oukarno
het parlement neemt een wet aan, welke het bestuur
van de autonntie provincie vestrian re.geIt
goeverneur voor Westirian benoemd
vijftien af.r-ziatiche landen steunen de Irian.
eisen van Indozesie
een vierdaagse boycot van de nederlandse bedrijven,
de druk tot het nemen van drastische maatregelen
ukarno wil de handelsbetrekwordt oteeds cterker
kingen stopzetten en de nederlandse tegoeden bevriezen

28 okt 56

de regering kondigt een nationale kanipagne aan voor
de bevrijding van Westirian in drie fasen, onder
leiding van een regeringscommissie.

12 nov 56

de grondwetgevende vergadering stelt in artikel 1
van de gro-qdwet vast,,, dat het' gebied vande Republiek
het gehele gebied vanNedrlatds mdie omvat, zoals
dat bestond op 7 december 1941

18/19 dec 56

massabijeenkomsten in rjakarta van vertegenworrdigers van allerlei politieke, militaire en jeugdorganisaties; aangedrongen wordt op 1) nationalisatie
van nederlandse bedrijven 2)repatriering van.nederlanders, die niet bijdragen tot het rekonstruktieprogram 3) geen nederlanders in vrije beroepen 4)
Oprichting van een Westirian-opbouwbrigade, en 5)
een bevrijdingsfonds; Sukarno en Hatta traden op als
sprekers

20/29 nov 56

in de Verenigde Naties geen tweederde meerderheid
voor Indonesie

november 56

Subandrio spreekt in de Verenigde staten over de
noodzaak van een 'andere weg"

30 nov 56

moordaanslag op Snekartio

1 dec 56

algemene staking in de nederlande bedrijven; verbod
op alle openbare kranten en tijdschriften in de nederlandse taal, vlieg-en landingsrechten van de KLM
ingetrokken; een groot aantal communistische en ander linkse jongeren hebben de leiding bij de inbeslagname van de nederlandse bedrijven; rode vlaggen
werden gehesen op de kantoren van de KPM, de Neder- landse Hande1maetsc'hapi, het Hotel des Indes,
twea, banken en andere grote ondarn.mingen; winkeliers, hotelbedienden, en taxichauffeurs boycotten
Nederlanders

1 dec 56
5 dec 56

Hatta neemt ontslag als vice-president

6 dec 56

10 dec 56

. het ministerie van justitie deelt mede, dat 50.000
Nederlanders in etappes het land uitmoeten
Nederland stuurt twee torpedobootjagers naar Iian
Australie waarschuwt, dat de indonesische politiek
niet goed is vnor buitenlandse investeringen
begin van de uittocht van de Nederlanders eind
1956 zijn er niet veel meer dan 10.000 van de oorspron—

11 dec 56
18 dec 56

kelijke plm. 250.000 (1945) over
Sukarno te Djakarta tekorten te verwachten door de
strijd om Irian
de regering geeft toe, dat er in dertig gebieden
hongsrsnood hest en dat er voedseltekorten bestaan
in Oostindonese; . jafruddin Prewiranegara, een van
de leiders van de uiterste rchtrvleugl van de
bourgeoisie protesteert tegen de totale gang van
zaken
= 12 =

20 dec 56

Sukarno gaat met vakantie

20 dec 5e,.

luitenant-kolonel Ahmed Ruscein, commandant van de
provincie Centraal Sumatra neemt de macht in handen
in naam van de Bantengrasd, kolonel Simbolon van
jakartat
•Noordsumatra verwerpt ok het gezag van
de eieu zijn: een crotef deel van de vete door umatra opgebrachte deviezen gebruiken voor plaatselijkebebseften, men wil geeri.federatie doch een.
Sena•t(naast het pailement) met regionale vertegenwoordiging (bedoeld wordt wel een federatief verband ir de praktijk, doch de. idee van een federatie
is na de n€derlandse verdeel-en-heersmanipulaties
van 1945-49 pnlitieknnve.rkoopbar geworden) de
Masjumi treedt uit het kabinet, de Nshdatul Ulama
kijkt de kat uit de borm luitenant-kolonel Ventje
Sumual van 0otindonesie sluit zich aan bij de convan de p.laetselijke inkomstrarevolutie, eis: 70
ten, beeindiging van het centralLeme, de corruptie
en de bureaunratie, de leiding in handen van Sukarno en Hatta

29 ded 56

overeènkomst tussen Indnne--le en de japanse rederijenvereniging voor de levering van 26 charterschepen
(dat is nooit doorgegaan, het verkeer tussen de eilanden kwam voor een groot deel lam te. liggen nadat
de KPM uitviel)

om gezondheidsredenen'

CD

L dec 56.;

2L feb 57

verbod voor de nederlandse bedrijven van de export
nar Nederland behalve van thee, tabak en palmolie
die in NederLnd verkocht mneteu worden om schadë
voor de indonesische econmie te voorkomen
Sukarno lanceert zijn konsepsi 9 , di o a omvat
nationale reconstructie, het tot een minimum terugol van de politieke partijen, uitbrengen van de rol
nodiging
aan de PKI tot decluame aan, een gotongrojongkabinet (wrin men ec ht samenwer kt en geen
partijpolitiek bedrijft), de instelling van een
musjawarah-rasd (een parlementaire raad, w.7in<men
steeds op prettige wijze tot redelijke comprotnisëti
komt), geleide dernocretie in plaatsvan westers
democratisch liberalisme, campagne voor de bevrijding vanTestirian, onmiddellijke felle tegenkatiing
(allereerst op het punt: van de samenwerking met de
PKI) in Mssj Li mi en PcI: en: andere kringen, V ootal
op .°i:umatra
.
CD

•

Ik mrt 57

9 apr 57

ontsagname van het tweede.. kabinet-li castroemidjojo (PNI, Mas j umi, Nehdatul Ulama en enkele kleiukarno rnept de staat van nortog
nere partijen)
en beleg uit
een nieuw (etra-parlementair) kabinet-Karya wordt
gevormd onder leiding var Djuânda, wasrin de PNI en
de NU dehcnfdrol spelen, de PKI buiten spel, het
program behelst 1) de vorming van een Nationale
Raad 2) normalisering van dé positie van. de eilaudenbuiten Java (waarvan de exportopbrengsten voor
=13=

een groot deel in de zakken van de plaat.e lijke,
vaak ree ktionaire be.stuursambtenaren en officieren
enz. verdwijnt) ) totale opzegging van alle RTOovereenkomsten met Nederland 4) oplbssing van het
Irianp'robleem 5) algemene opbouw

april 57

juli 57
september 57

7 sep 57

Öptichting van het Westirian bevrijdings 3nmité,
druk aan alle kanten, vooral van de jeugd, de veteranen en de vakbonden, neemt toe om het Irianvraagstuk drastisch aan te pakken.
Nationale Raad ingesteld de president, Rukarno,
.wordt hoofd van de regering zonder verantwoordelijk
te zijn tegenover wie dan ook
nationale conferentie, waar Sukarno en Hatta in te—
genwoordigheid van allerlei militaire commandanten
een samenwerkingsdocument tekenen, waarbij Hatta
fungeert als een soort bemiddelaar tudsen de linkeren de rechtervleugel van de bourgeoisie; op grond
van vage beginselen wordt de relatie met de opstandige gebieden hersteld, Nasution probeert de onderdelen van het leger.bijen te huden na door de
plaatselijke rebellie van bepalld.e officieren tegen
de openlijke contrarevolutionaire commandanten aan
te wakkeren, waarbij hij in Zuidsumatra sukses
heeft

5 ukarno zegt in een rede het is mis, wij moeten
terug naar de grondwet van 1945, terug naar de
geest van 1945 en naar de konsepsi van 1957,
d.w.z. tegen het vrije kapital,isme en het liberalisme en voor een grondig ondersteboven halen van de
staat en het sociale systeem

6nov 57

opnieuw een gezamenlijke verklaring van Nederland
en Australie over hun gezamenlijke belang innestIrian

november 57

jeugdbijeenkomst in Djakarta, waar als eerste eis
wordt gesteld de overname van de nederlandse ondernemingen

O nov 57
december 57

aanslag op 2ukarno

tot 5 dec 57

Middeusumatra en Noordcelebes ontwikkelen zich als
de haarden van het reactionaire verzet, dat ook een
sterk element van verzet tegen zg. javaanse
heerschappij vanuit Djakarta in zich bergt de rezich eerst verzekeren van
actie van de regering was
de' steun van de jeugd en van grote delen van de
massa door bedrijfsbezettingen te legaliseren
(o. dr militaire controle nver dd nederlandqe
ondernemingen!) en dor het nederlandse personeel
eruit te zetten, Pukarnn ondernam ook een buitenlandse reis om steun te zoeken bij Joegoslavië,
Egypte, Ceylon, Birma en India
periode van geleidelijke decentralisatie, verdwijnen van-de centrale betuursdienst uit de provincies buiten Java, daarna - na het neerslaan van de

opstand - neemt de centreliaatie weer sterk toe

5 jan 58'

11 jan 58

na zijn rust- en propagandareizen uiteindelijk in
Japan aangekomen krijgt °ukrnc e,--n ultimatum voorgelegd dr de contrarevolutionaire leiding; men
eist; 1) kabinet,ottslaan 2) geleide democratie opheffen 3) breuk met de communisten 4) een nieuw
kabinet met bepaalde leden, ok uit de Masjumi en
de FI 5) schoonmaak van het,. staatsapparaat 6) 'ra.tionalisatie' -van de economie 5ukarno wijst dit
af,. keert naar Djakarta terug en maakt gebruik van
zijn extra macht als c• erL'eIhebber van do
• strijdkrachten om de roelie neer te slaan, nadat
men langé tijd schoorvoetend om elkaar heen had
gedraaid; tegelijkertijd ziet ukarno zich genoodzaalçtzeer veelmacht te geven aan dat deel van de
militaire leiding, dat het centrale burgerlijke gezag trouw we gebleven en nu de PEl als bondgenoot
min of
of meer opvolgde, naast allerlei massaleider
buiten de PEl
• de regering, daarbij gesteund door de chef-staf.,
beveelt de illegale ruilhandel in rubber, copra enz
tussen sumatra, 'elebes en ingapore en andere handelscentra stop te zetten; de contrarevolutionaire
leiders, die nog in Djakarta waren gebleven vluchten, de anti-nederlandse, anti-imerielistische
stemming neemt toe

3 feb 58

de olieconcessies van de BFM worden ingetrokken, de
PPM-eigéndommen in Nordsumatra en Atjeh vervalJ:eu-:
aan de staat, de oliemaatschappijen in Midden- en
Zuid,sumatra ( produktie 3.a 4 miljoen ton per jaar)
gaan vrijuit; de gemengde tinmaa.tschapçij ( rëgering en billitonmaatsdhappij) wordt genationaliseerd ( het contract zou per 1 maart 1958 aflopen)

15 febr 58

te bukittingi wordt een voörlôpige contrarevolutionaire regering gevormd, doch die krijgt buiten
Sumatra slechts in Noordcelebes steun, do Masjurni
meent dat beide regeingeti ongrondwettig zijn, de
NU daarentegen spreekt van hoogverraad

16 feb 58

ukarno weer terug in -md one

21 feb 58

deregering stelt een economische blokkade tegen
Bukittinggi" in. , bij het militaire offensief van
Dakarta ondervindt men weinig weerstand

maart 58

de owjet-Unie levert zes vrachtschepen, ze rederijen in Westduitslaud, Japan, Engeland, •de Verenigde taten, Polen en Jogoslavie zeggen toe deel
te zullen nemen aan het verkeer tussen de eilanden

17 apr 58

de nederLandse verzekeringsmaatschappijen komen onder controle van ce staat

23 april 58

Sukano vertrekt voor een wereldreis van 68 dagen,
o.a. door Latijns-Amerika en langs Ankara, Kopenhagen, Rome, Moskou, Boedapest, Hollywood, Tokio, Ha15=

n6'1
',*,in deze tijd is hij van mening dat de econornie:er slecht aan toe is en de sociale situatie
voortdurend verslechtert
31-.mei- , 5Q

de echeepv'aartagenturen, de dokken, de werven en
de cargado'- rskantoren worden nnder staatscontrole
gebracht

22 mei58'

het 1aatte contrarevolutionaire bolwerk op 0 umatra
valt zonder verzet van enige betekeis9
de ren
gering kon in deze strijd rekenen op wapens uit
Joegoslavie, Engeland en de VS - na lang aarzelen
en onofficiele eteun aan de contrarevolutie, wapens
uit India, de SU en Wetduitsland
aanzienlijke verlechtering van de economische situatie sinds 1957; ukarno onderneemt een grote nationale triomftocht door het hele land, met in
zijn kielzog da ambassadeurs van de Verenigde °taten, de Oowjet-Unie, de hinee Vikrepubliek, de
hilippijnen, Japan, pakistan, Malsya, Turkije, 'de
Verenigde \rabiqche Republiek, Canada, Hongarije
en Irak
bij decreet wordt de grondwet van 195 ( met meer
macht voor de peoident) ingeverd, de grondwetgevende vergadring wordt ontbonden, Sukarno wordt
ook nog minister-president
op abn conferntie van regionale militaire commandanten wordt de illegale ruilhandel met het buitenland verboden
gers
het bezit van de Kwomintanghinezen ( aanhano
van Tsjang kai-jek) wordt in beslag genomen

midden 58

5 juli 58

6 aug 58

15 sept 58
oktober 1958
16 okt 58

Begin 1959

alle Kwomintangoganen wrden verboden
een onderneming, wordt officieel als 'nietederlands' beschouwd wanneer niet-Nederlanders m&e'r dan
50 van de aandelen bezitten of mëar dan 50% van de
zeteld i de directie ,en de ra-39 vn commissarissen bezetten, er z:.11en-een winsten meer naar
Nederland mogen 'worden overgemaakt
0 ukarno prekt alm, zijnmening uit, dat de natie
dicht bij de afgrond vat de vérnietiging was, door
misbruik van de, politieke oppositie, obstrictie, ge
brek aan discipline en 'war'lordihm' (piaatelijke
militaire heerohappij en tyrannie• 'van ,rovinciale
commandanten), d-or de opkomstvan een nieuwe
bourgeoiie"en van' 'nation]ë kapt3li.ten, waarnaast een verpspe±inaproöesder iaaas zich vol1trekt, hier moet ben eind aar- komen, dus terug
'naar de grondwet van 1945;' de grbndetgevende ver1946oelloos'he,d gepraat moet
gadering, die sin
de grondwet maar onverwijld 'zonder verd'eie discussie
niet verantovernemen( die grnndwet bracht mee
wnordelijke,zeer machtige president, een nietpolitiek kabinet voor 5 jaar - na; 17 kabinetten in
een gedeeltelijk benoemd parlement, dat
14 jaar
= 16'=

februari.59

5 juli 59
24 aug 59
2 sep 59

6 sep 59

Q•

59

de. region1e en functine1e groepen - b.v. de
intellectuelen, de jeugd, de vrouwen, de officieren, de veteranen , de kunstenaars, de boeren enz.
enz. - vertegenwoordigt, zonder het recht om regeringen omver te werpen
/
de chef-9t-3f Neution kondigt de voorbereiding
van de afdoening van het Westirian vraagstuk aan
(nadat hetwe ste n' weigerde verkreeg men hiervoor
de steun vn de 5owjetUnie
de afgevaardigden van de grondwetgevende vergadering worden ontslagen, een nieuw kabinet wordt gevormd en nieuwe raagevende lichamen

S

devaluatie van de rupiah, de waarde van de 500 en
1.000 rp biljetten daalt met 90 %
alle zaken van buitentandqe handelaren op het.
platteland moetn worden verkocht aan Indonesiers
Peking protesteert, volgens Djakarta moedigen dechinese anibaade en de consulateti de chineqe h andelaren tot verzet aan
presidentel besluit tr 6 ( van 59): het bestuur wordt neer gecentraliseerd dan ooit, de
plaatselijke bestuursambtenaren zijn alleen verantwoordelijk tegenover Djakarta
de aktiè tot verwijdering van ongeveer 100.000
chinese handelaren uit het binnenland begint goed

in 1959

werd aan de hogere ambtenaren, die 1.000 tot 2.000
rupiah in de maand verdienen, de keus voorgelegd
,hun lidmaatschap van een politieke partij op te
zegen of ontslag te nemen

in 1960

blijven er maar vier paxbiju of politieke 'roeover in het parlement: de nationalisten (N.I),
de islamieten (vnl.NU), de christenen (katholieken
n protestanten) en de communisten (F.KI); de ledenadministratie vn do pol. organisaties moet aan de po-

januari 60

uit het binnenland;
cooperatieve 'sandang-pangan (eenvoudig levensonderhoud) winkeltjes moeten ervoor in de plaats
komen, hetgeen mislukt
nadat de militaire contrarevolutie ineengezat is,
doet de uiterste recht rvteugél van de bourgeoieie
nog een late politieke poging
de Demokratische
Liga wordt opgericht
instelling van een gotong-rojong parlement
afkondiging van de nieuwe officiele ideologie
UDEK ( grondwet van 19145, ocialisme
la indonesia, geleide demokratie en 'eonomie, indonesische

x(6 jan onder
maart 6)

22 juni 60
juli 60

jan 60

CD

aankondiging dat de otiebedr'ijven zullen worden
genationaliseerd (zover i5 het niet gekomei) 9 de
011e moet in Indoneie worden geraffineerd

persoonlij1çheid)
12 juli 60

de •owjet-Unie biedt een staalfabriek aan, een
nucleair energiebedrijf voor vreedzame doeleinden
een handelsovereenkomst wordt gesloten

15 juli 60

ukarno spreekt de wens uit tot het oprichten van
een eenheidsvakbond om de produktie te verhogen

juli 6fl

een fractie van de PKI wil een breuk met cuka rno
vordat men verdrinkt, hetgeen de leiding noopte
tot e.n zekere kritiek

16 jul 6fl

het KI-blad Elarian Pakjat wordt verboden wegens
die kritiek op de regering, een algemene perscontrole wordt ingesteld
de verboden komen per
lgerorder

21 jul 6fl

Testdu.itsland wenst een hoogoven te bouwen in
Zuisumat ra, evenals een tinsmelterij en droogdokken

27 jul 6o

in zijn hoedanigheid ven oerbeve1hebber legt
Sukarno een algemeen stakingsverbod op

3 aug 60

°ukarno uit het verlangen naar een nationaal front,
bestaande uit 1) de nationalisten 2) de islamieten
en 3) de communisten

aug ustus 60

de Masjumi en de FI worden per presiderateel besluit
opgeheven

16 aug 60

dediplomatieke betrekkingen riet Nederland worden
verbroken na het zenden van twee nederlandse torped000tjagers naar Irian

15 aug 60

instelling van de Madjelis Ferwakilan Pakjat
Sementara (voorlopige volksvettegenwnordiging)

13 sep 60

alle publicaties en openbare activiteiten van de
politieke partijen worden door. ukarno verboden
nadat de laatgelijke commandanten alleFKI-activiteiten haddën vé.rboden als tegenmaatregel tegen
Suka rtioî s verbod van Majumi en PI
de oppositie pers wordt genationaliseerd, enkele
oppositieleiders, die schriftelijk verklaren de
USDK te steunen worden vrijgelaten
alle consulaire posten van de Chinese Volksrepubliek
in Weetjava worden dor het militaire bestuur
gesloten

24 sep 60

19 nov 60

4 dec 6fl

begin 6]

vele Chinezen, die hadaen geweigerd om in het
binnenland weg te gaan w°rden in kampen bijeengebracht , Peking protesteert, doch doet wel enige
concessies
e waarneming van de diplomatieke betrekkingen
tussen Indonesie en Nederland via igypte en Engeland wordt ook stopgezet

januari 1961 Nasution naar Moskou om eem overeenkomst te sluiten over de levering van plm. f 1,4 miljard aan
wapens, waardoor de legersterkte op 200.000 man kan
worden gebracht.
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INDRUKKEN EN FOBLEMEN
VAN DEALGERIJNSEREVOLUTIE
Michel Pablo
publiceren hier in vertaling hoofdstuk V van kam. Pablos
brochure 'Impresions et Prnblèmes de le evolution Algerienne)
Gesprek met broeder Ben

Bella

»Het Fotitiek Bureau van vijf overgebleven leden (19) is
b-eslist een ploeg, die draait om de person1ijkheid van Bet Bella.
Deze wordt geassisteerd door Kh.ider, een dynamische, vind ingrijke
en vastberaden woordvoerder, een oude nationalistische militant,
bedreven in de omgang met de mensen, die hij kent en wiens rol
in :.de ontknoping van de crises, welke sinds de zitting in Tripoli
vandeNationale Raad van de Algerijnse Revolutie aanzienlijk was.
:.Bitat en Benalla houden zicfr actief bezig met de opbouw
van het F, qaid Mohamedi met sociale en opvoedende taken,-,
O2Oaugustus ontmoette ik broeder Ben Bella in het door hem
gebrbikte klei-ne bureau in de villa Joly te Algiero, de zetel
van het Folitieke bureau
Heel eenvoudig, ernstig, geconcentreerd, waarschijnlijk overladen met de overweldigende taken en bemoeienissen van het ogenblik
antwoordde hij op zijn gemak en met grnte vriendelijkheid op de
vragen, die ik hem voorlegde.
Ik had het interview gelezen, dat hij enkele dagen geleden.
had toegestaan aan de speciale afgezant van 'UUnitâ' in P1giers,
maar ik kende nog niet dat, wet hij had toegestaan aan het cubaanse blad iRév o1.üciôn u.
Ik heb hem op mijn beurt gevraagd wat hij dacht over de aard
van de algerijserevolutie. Hij antwnordde mij door zijn waardering te bevestigen vn de rol van de algerijnse boeren in het
uitbreken en het vo.lhouen van de revolutie, de belangrijkheid
op het huidig ogenblik:gan de agrarische hervorming van de zeer.,
belangrijkeöereenkometen, die er, vanuit dit gezichtspunt, bestaan
tussen de algerijnse revolutie en de cubaanse revolutie.
Ten aanzien van de aard van het LN antwoordde hij, dat het
ontegenzeggelijk een revolutionair leger betrof, dat absoluut
waardevolle en nuttige militanten bezit voor de door de Fartij
en de taat begonnen op.bruw.
Ten aanzien van de crisis, zijn oorzaken, zijn sociale betekenis, zijn balans antwoordde hij, dat het ontegenzeggelijk een
crisis betrof, die onvermijdelijk wa geworden door de feitelijke
ontwrichting van het FU en het di.scrediet, waarin de steeds
onmachtiger, steeds verdeider voorLopige egering van de AlgerijnRepubliek (GFRA) zich zag gestort.
Eigenlijk bevestigde hij dat het, boven de personnlijke
kwesties en de dan-rivaliteiten, die zeer zeker bestaan, een conflict betroe over de sociaLe orientatiavan het revolutionaire
bewind tussen, uiteindlijk, en burgerlijke neo-kolonialistische
CD
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stroming en een stromin, die oprecht streeft naar snelle, radicale structuurhervôrmihen en naar het Socialisme.
Vanuit deze gezichtshoek was de crisis volgens hem niet alleen
onvermijdelijk, maar ook nuttig, positief, daai zij te rechter
tijd uitbarstte en een wèldoende hewutwordin, differentiatie
en ideologische hergroepering mogelijk maakte.
Hij loofde het Program van Tripoli, dat hij beschouwt als een
richtsnoer voor het op te bouwen FLN, eh• dat- zal dienen als basisdocument voor de voorbereiding van -het Congres van de Fartij, dat
voor het einde van het jaar zal worden géhouden.
Ik vroeg broeder Ben Bella vervolgens, of mèn zich op de weg
zou begeven naar een nieuw ttpestaatsapraraet,dat b0v0 de volksvergaderingen zou doen herleven,wasrvan sprâke i, in het Program
van de Sou.mmani-vallei ende volkscomitee's, waarover men hier en
daar spreekt.
Ik had de grote î.oldoening, de leider van het politieke bureau
te horen antwoorden, dat de UdjemaiT een traditie is, van democratisch en direct beheer van et algerijnse volk, dat slects de
oorlogsomstandigheden deze organismen hebben doen ineenschrompelen en dat men voornemens was, deze instellingen in hun volle omvang te doen herleven
Tegen hét einde van onze diskussie, heb ik mij veroorloofd, te
suggereren, dat het, in afwaôhting van radicale maetregeler, hoogst
wenselijk en nuttig zou zijn, dat het Bureau iet initiatief neemt
tot maatregelen, die geëigend zijn, om de minst begunstigde lagen
soelads te verschaffen en de volkszin venhet nieue bewind aan te
tonen, hij voorbeeld de annulering van deschulden,achterstalljge
belastingen en van de grondrente voor deerme boeren, landarbeiders
en khammès de overdrâcht van het collectief van de prodacenteii
(arbefders, hediendèn, boeren) van iedere fabriek, onderneming,
boerderij (verlaten, gesloten door zijn vertrokken eigenaar) waarbij het öollectief ermee wordt belast, de productie onder zijn
controle, zo niet beheer te nemèn,
Broeder Ben Bella antwoordde, eveneens tot mijn zéer •arote voldoening, dat hij tot dezelfde conclusies was gekomen, dat dergelijke maatregelen spoedig zouden worden genomen en hij gaf mij zelfs
-vertrouwelijk, zei -hij - een lirniet_ratwr op
Ik beëindigde de diakissie door van mijn kant de nadruk te leggen
op de beslissende rol, welke de leiding en soms zeife een enkele
man in 'een revolutionnaire periode speelt ls daadwerkelijke bezieler van het collectief van een leiding, van een ploeg.
1r zijn deptepunten in de geschiedenis, waerin de persoon, zelfs
de meest geniale, de meest dynamische nauwelijks telt. Haai' in de
revolutie handelb de subjectieve factor als eenwe7.enlijke, vaak
bepalende kracht.
Beh Bella is 'op het ogenblik geplaatst in de nositie van een
scheidsrechter tussen verschillende krachten, waarvan de klasseinhoud en de uiteindelijke kristallisatie net altijd duidelijk
= 20
TTT?ierdaad werden de •beschikkingen voor de tweede van deze
mastregelen getroffen.

zijn,- ook voor henzelf.

1

. Indien hij de belichaming blijft ven de aspiraties en c1 e revolutionaire wil van de alerijnse masaes en intellisefitie en karakter, vastherasnheid en stoutmoeigbeid `lijft to nen, zal bil voor
de geschiedeni gewonnen spel hebben.
Datwensen hem in ieder zevel d revolutionairen van de hele
we±eld, trouwe en oprechte vrienden van de algerijnse revolutie.
-0-

vervolg van de voorpagina
van trotskistische fascistenknechten kon worden aangeheven
Irian Barat behoorde nan Indonesië te komen, omdat het als NieuwGuinea tot het vroegere Nederlands-Indib behoorde. De nederlandse
regering - toen nog mede onder PvdA-auspicidn - goochelde Irian Barst
echter uit de RTC-acccorden weg. Echter kwam dat hapje uit het Lunspakket de nederlandse regering steeds zwaarder op de maag te liggen.
Geen ijskast scheen groot genoeg om dit probleem blijvens in op te
bergen.
Wie nu echter meent, dat het gehele nederlandse koloniale rjk
geliquideerd is, vergist zich en die vergissing komt hier en daar
voor. Suriname en de Antillen zijn nog beslist niet Vrij al wordt
er ook in dit opzicht nog ZO mooi geschermd met woorden als "zelf_
beschikking, dit alles heeft niet meer te betekenen dan de multstiliaanse dadels van Hassan, die groter waren dan ze waren
En dan gaan we het nieuwe jaar in, waarin om te beginnen een
PvdA-cobgres al meteen wacht. Jan Blokker schrijft erover in dit nummer. Herman Rubens schrijft ditmaal over het leven van de arbeiders
in het Nederland van vandaag. Zijn verhaal is onthullend en het is
onbegrijpelijk, dat er nog lYarbeiderslsidersu zijn, die leuteren
over de toegenomen welvaart ... Wist u, dat er op dit ogenblik in dit
land nog 406.000 ouden van dagen zijn, die een jaarinkomen hebben van
miner dan 3000 gulden? Het betreft hier 275.000 ongehuwden en
131.000 gehuweden. Van de eerstgenoemden zijner 358.000 met een jaarlijks inkomen van minder dan 2500 gulden, In deze grdep bevinden zich
105.000 gehuwden en 250.000 gnehuwden. Over welvaart gesproken
Wij wensen u een STRIJDBAAR 1963.
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is en wat zij wil, al besteld? Voor vijftig centen bij de administratie van De Internationale

