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IT.RBEIDERSKtÀSSE

IS HEE O0IT bd u opgekonen Iezer, de brbmfiets van àe arbóid.er, waérrtoor lrij
zich ontler meer in voor hem ongunstige zin onderscheidt var fiíancieer krachtÍ-
get bwolldn68gtoepe4, ander:s te besohouuen den als een bewlje van zr.jn. aoclale'achterstellÍng, a1s het synbool vaÍr ziin geri.ngere Btatus? Eebt u er oo:it aa,n ge-
<Iacht, tle tronfiets, .het vervoernj.dd.el bij uitstek:van de Nederlandse arbeid.er,'ttle zÍch een auto (nog) niet veroolloven kanrte karalt:erise en als het. oÍutrj.sken-
bare tekerr va.n zijn welvaart? De man, &ie dat d.oet, is,de Cïoni4gs è hoogle=aar
prof. èr. J. P e n in een beschouwing in rEet Paroolr van zaterdeg , juli J,1.
'Die beschouwing is ger+ijd aan het rappo=t rrDe la,agstbeta4ldentt , dat onlange gepu-
,btriceercl werd d.oor d.e Dr. tJiard.í Secloan Sttchtiíg, het wetenschafpà1i jk bureeu

..van rle Partij van ale Arbeial.

In het vorige nunmer van trDaacl en Ged.achtei' hebben we over dat rqpport a1
terloops gesproken.Eet Ís een uiterrate belangrijk docunent. Eet ver4ient de aa,n-
tlaoht van iede , die belang stelt in de na€.t6chappe1i jke situatie van rle arbài-
dexsklasse in het hetlentiaagse Nederland.

In rrlIet ?aroolrt heeft prof. ?en van riit rapport:een analyse gegevenl een be-
linopte sa,nenvatting vafl de inhoud met daarbij een aa{:.taI ka^nttekeningen. 0E het

- bii oiize tezerg te introcluceren wi11en wij, ge&akshalve, de sa.nenvatting :vgn p1of.
Pen uttgelreíd éiteren, om vervolgens op onze.beurJ kaïrttekeïriagen te naken bij
zijn ka^nttekeningen

.HET W.B.S. RÀPPORI
' Prof. Pen vertelt, ttat het rappoxt Íne laagstbetaaldenrr het verslag is van

. een enquéte, d.ie gehouden werd ond.er 126 Àmsterd.smse geziruren. Even wekt d.e tÍ-
tel de indr:l<, aIàof het over ale armsten van Ueàertanrt zou:gair.n, naar dat is
niet zo. De allerarmsten treft nen aan onder d.e bejaaraten of i[va1iden, ond.er
i!Àtexkloz en, gesteuad.en of. héél kleiire zelfstanrligen, oird.èr wed.uwen of gescheÍden
vloul en. De grbep, wà"aroter het in het rapport ga.a,t zíJrL géwone, valid.e arbeiders.

Eet onderzoek, zegt prof. Pen, ging over gezinn.en met kineleren, waar de nan
no:maal werkta Zèstig procent vlrn de gezinshoofden is arbeirler in fabriek, ver-
voersbedrijf of bourmijverheifli het grootste deel ís ongeschoold. oÍ geoefend. De
overige veertig procent werkt op kantoren of in wln-kels en is eveneens voor lt
grootste deel ongeschootd. Er zitten óok enkéle kleine Zel.fs tantli.gen tussen i.).

.Eöete1. de enquète elechte een qleekproef vien 126 gezir::ren orrvetté ka ftèn toch
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Eeggene dat soortgelijke sociaal--economi-sche omstand.ighed.en geld.en voor d.e hele
groep van geoef end.en èn ongeschoold en en d.eze total-e groep omvat niet mind.er d.an
een derd e d.eel- van d.e beroepsbevolking, Met d.e I laagstbetaald en r is d-us nÍet een
kleine g.roep van buitenbeentjes of tragische gevallen bed.oeId., maat een flink
deel van d.e werkend.e Nederlanders. Ilet gaat over enkele nïil joenen mensenr

Hrrn jaarinkomens Iagen, vervolgt prof. Pen, in L961, tussen d.e vier- en d.e

negenduizend. guId.en" naar ztl alLes in: kind-erbijslag, ovelníerk, inkomen van d.e

vrouw en van d.e kind.eren en de belasting moet er nog af. De extrars ztjn de oor-
zaak d.at sommige gezinnen op zotn 1J0 gulden in d-e week komen. Zij horen d.an toch
nog tot de laagstbetaald.en, want voor dat geld ztjn zeer veel- uren arbeid- veï-
rÍcht.

ïnd.erd.aad-, aldus prof . Pen, is een van d.e conclusies van het rapport, dat
d.e ongeschool-d.en veelal ongeveer d.ezelfde inlcomens weten te halen als d.e geoefen-
den, maar dat zii z:.cln d.aarroor meer opofferingen noeten getroosten in d-e vo:m
van ove:rurerk, buitenhuis werken van d.e vrouw, €. d.. Zo beschikken d.e ongeschool-
d.en ook als regel over evenveel huishoudeli jke uitnrsting (radio r wasmachine,
naaimachine) a1s de geschooldenrmaar die apparaten word.en, gemeten in opgeoffer-
d.e arbeid"seenhed.en, duurd.er gekocht. Een d.uideli jk nad.elige kant hj-ervan is , dat
d.e kinderen al vroeg gaan meeverdienen; ze starten dus in de groep van de onge-
schoold.en en lopen een lcvrad-e kans, daar hun 1even lang in te blijven.

' Het gemid.delde inkomen van d.e laagstbetaalden was f 6.350r- per iaat, ZoU.'
den alIeen d.e mannen d.e kost hebben verd.iend. en dan zond.er ove:cvrerk, d-an zou bij-
na de hele groep Oqr) bened.en de f 6.000,- zijn gebleven, De helft zou ond.er d-e

f, 5,OOO, - ztJrr gebleven en dus mind.er dan honderd. guld.en in d.e week hebben ver-
d.iendrw&ar d.an de belasting nog afgaat', Dergelijke inkomens laten ín veJe opzich-
ten niet veel :ruimte.

Toch slagen de gezinnen er in, duurzame consumptiegoederen aan te schaffen:
ze hebben vrijwel allemaal een stofzuiger en een radio, Bl pct, heeft een ,elektri-
sche wasmachíne, 62 pct, een tel-evisietoestel. De tv werd. in de helft van d.e ge-
vallen op afbetaling gekocht, d-e wasmachine in een d-erd.e van d.e gevallen. Het fo-
totoestel is in bijna de helft van d.eze gezinnen aanwezígt de platenspeler ook,
d.e bromfiets in een d.erd.e, maar d.e auto ontbreekt.

ÀRI\ÍOEDE OF T{IET ?

Het rapport gaat, d.aarover kan na bovenstaende samenvatting van pro-f . Pen
geen twijfel bestaan, over d e arbeid.ersklasse. Het verstoort r , dat kan everunin nau-
welÍjks betwist word.en, in ernstige mate het nog altijd. wijd- en zijd. verbreid.e, vlii-
tig gekoesterd.e sprook j e van de ttwelvaarttt en d-e z 

" 
g, tf welvaarts staatrt .

Wat echter nauwelijks kan word.t nÍettemin tóch door prof" Pen geprobeerd-. IIij
schrijft namelijk: rtllen kan niet volhoud.en, dat deze cijfers ( Ai", welke hij uit het
rapport heeft geciteerd en die wij hierboven hebben ver?meld.) wljzen op armoede.ff

Wij vragen: w1e ztjn d-ie ilmentt eigenlÍjk, tegen wi-e prof . Pen ztch hier richt?
Niet zt jn collegars r de burgerlijke economen - t niet d.e politici, niet de socio-
logenrniet d.e vakbond.sbureaucraten of de dagbladschrijvers, niet zii, d.ie' de heer-
sende gedachten verkondigen in de heersend-e maatschappijformatie. Die houden na-
meli jk j-n koor niet d.e armoed.e voI, maar het zogenaamd.e tt feittt van de maatschap-
pelilke trweltraartrf . En prof. Pen, die op d.eze plaats bIÍjkbaar aI weer vergeten is
dat hij zojuist heeft vastgesteld., d.at ild-ergelijke inkomens niet veel- nrlmte Ia-

Om dat I«rnststuk te volbrengen vemicht hij twee bijzondere krachttoeren. In
d"e eerste plaats geeft hij er duid.elijk blijk van ond.er "arnoede'r niet d.e verhgu-
ping te verstaan, waarin rtde laagstbetaaldentr ten opzichte van d.e bevoorrechten
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in d.e maatschappij verkeren, Hij verstaat er een s;'.[ptie onder,de situatle, wàEr-
in bejaarden; invalidenr Besteund.en, gescheid"nEffi, eyLz, zic]n bevinden. h.
voor zover hij de armoed.e desond.anks toch nog vergel{jkt, vergelijkt hij haar met de
armoed.e v&rr nó9, armeren. Ja, haal je de koekoek!
. In de tweed.e plaats:hij b'fijft we1Ísliaar in gebreke d.e inkomens van ,d.e arbei-

'd.ersklasse met hogere inkomens te vergeli jken, maar hij vergel{jkt wé1 d.e w[jze van
inkomensbested.ing in d.e ene groep met de wi jze van inkomensbesled-ing in d.e anèe-
r€r Me! and.ere woord.en3 voor zover hi j over armoede praat trekt hij geen vergëlij-
kingen die zinvol zi1n "n vooruorr"= Ài; zinvol1" r"=g"lijkingen trekt hebben die
niets met d.e armoede te maken. Hi j heeft het niet over d e ( ruil ) -r""ra" d.er be-
stedingen, doch over d.e aard. ervan, dat wi1 zeggen over d.e gebruikswaard.e.

Prof . Pen redèneert nameli jk, d.at men niet van armoed.e 'ond.er d-e arbeid.ers
kan spreken, ómd.at bij hen het percentage tv-toestel1en en bromfietsen hoger ligt
dan het landeIíjk gemid def d.e: 64, tv bij d.e onclerzochte groep, lahd elijk percentage
14; 1{" Womfiétsón bij d.e ond.erzochtÀ groep, lande}ijÈ percentage i8. Hij vind.t
d.at |tbuitengewoon opmerkelljk". Ulaar het voorbeeld van de bromfiets vind.en wi j aI

Het is prof . Pen heef t d.at zelf vastgesteld- typerend. voor d e gïoep vla,B,r-
om het hier gatl dat d.e auto er ontbreekt. Wat mag men èan anders verruachten,
d.an dat d.e bromfiets er een bel"angrijker plaats inneemt d.an in de overige groepen
en aat het bromfietspercentage er bóven Èet land.elijk gemid.delde komt? Het hoge
percentagp .bromfietsen is geen bewi js voor d e betrekkglli\p rrwelvaartr! van deze
grpep, i,ntegendeel, het is juist een bewijs vo.9r haar (uiteiaard. óót bëtrekkeltj-
k") armoed.e. 1'

Indien uit het rapport van d e trrIBS gebleken ware , d.at in tegenstelling tot
hetgeen men a1s zinnig mens ve::vlachten mocht de' trlaagstbetaaldent? percentsge-
wi js móér auto t s bezaten dan het land,' in zijn geheel, d.ín zouden wij dat ttoprnerke-

lgkti hebben gevond.en. lvIaar'd.at is d.an natuurlijk ook heel wat and.ers

Profess;or Pen., d.e arbeid.erskLasse beschouwend.e, ztet in de' zichtbare ,tek€:
nen harer armoede, de tekenen harer wel-varend.heid. .Dat is waarlijk EfaO. Men gaat
z:.clt afvragen, wdt'voor soort bril hij bij het beschouwen eigenlíjk wel heeft op-
geze\.

EN DE TETEV]SIE DAN ?

. Ilaar rde teleyisie d,aí!?., zal men vragen. Daamee ligt het s chl jnbaar anders
dan bij rle 'broqfietsen, iloch in wezen aiet. Eèt is vanzeLfsprekentl aI térstoncl
verkeerd., ou' - zoalg prof; ?en doet - op het tv-bdzit v.an èe arbeiders té wiizent
zonder tegelijk te ond.erzoeken, wat d.aar tegenover in de arbeidersgezir:aen on!-
breektr. ?rof. Pen roert tle vraag we1 even €€.r1, $a.at J.a,at haaÍ vr4iÍqel or:-uriddelli$<
,weer val,Ies... Uen kan een bepaald inkorLen - . ook, ja iuiÈt, een rrinl<om€n, dat maer
,weinig ru-lmte laat'r - maar Èénmaal ui.tgeven. Zo texàten zegt het (rètatief) rroge
pqrc,entage tv-toestellen op. zichzelf níets anders cla.n tlit, dat de arbeirler.,- wat
zéIfs de meeste brrIgerJ-ijke. sociologen aI lang weten - zijn geld. nu eerunaal s,lralers
besteedt daÍI, een fabrieksÀi recteur of een econoon.
" Veie. beter-gesitueeidéir . om die vervloekt vage term nu ÍIaa? even.te hante-
ren - ontspatren zich op dàdere uijze, hebben dndere cuf tuur-trehoeften dàa dë ge-
àÉalatelalé arbei4er; Ze gaaÍt, i,iat de arbèider niet doèt, nÈràr schouwburg en thea-'let,. Ze schaffèn zich op uitgebreider schaal boeken a.an ' ook.riit a,ndere ta€,Ige-
bietten. nÍe boeken koopt de arbej.der niet,med.e af niet dóor 'ziin gebrekJrig ond.er-
ríiis, waarran ook sprake is in het rappoxt. Kortom: tle niet-arbeiders hebben n:ln-
tlei behoefte aan 'àe tv dan de arbeiders, zeker nínder behoefte dan iui§t de onge-
school,d.en, Voor hèn vertegenwooröiàt vee1a1 dé tv het enige stuk "óultuirrrt i lJie
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in de tv al- evenmin een symptoom van welvaar t. zlen a1s in dedaarop l-et,
bromfiets.

Bi j d"at aJl-es komt d.an nog ( daar wi jst prof , Pen notabene zéJ.f op r zoals hij
ook zelf uit het rapport citeert, dat d.e arbeiders z:-ch tekort gedaan voeLen op
het gebied van de ontspanning) dat d.e land-elijke gemid.deld-en ongunstig word.en he-
invloed. d.oor de maatschappeli jke groepen, dÍ e het nog armer hebben d.an d e arbei-
d.ers. Die groèpèn zijn getuige een cijfertabel, d.ie toevallig juist gepubliceerd
is in het jongste ( juf:--)nummer van ttDe Vakbewegrng" bepaald nÍet onaanzienlijk.

Wat men voorts niet moet vergeten 1s, d.at de tv (boet<, mid-delbare schoof en
r:rriversiteit, bioscoop en theater van de arbeid.er, zoals d.e bromflets z,tJn auto
en d.e trekharmonica of d-e g:ltaar zÍjn piano f . ) niet slechts een tekort aan ande-
re goed.eren poogt óp te heffen , maar in d e helft d er gevallen ook een tekort
vertegenwoord.igt; een tekort namelijk, dat ztchtbaar is aan ztjn schuld. bij de kre-
dietbank of bij het afbetal-ingsmagaztjn" Dat is geen abstracte red.enering, geen
boekhoudkund.ig foefje, d.at is in de arbeidersgezinnen de dagelijkse (of zo rnen

wil : d.e wekeli.ikse ) realiteit o

IqISVERSEAND
Uit het \{BS-rapport blijkt, d-at d-e overgrote meerderheid. van d.e ond.erzochte

groep (g4r) van mening is , d.at zrj geen d.eel heeft aarL d e stijgend-e welvaart. rtDie

mensen zien hun inkomen als constant of zelfs al-s dalend., terwijl rd.e and.eren I rt
steed.s beter krijgenr', schrijft prof. Penr die er aan toevoegt, dat tfd.eze kilk op
de zaak op een misverstand be:rrst[ . ]Ii j ztjn vart meni-ng, dat er niet bij t'die men-
sen'r sprake is van een misverstar,d., maar bij prof" Pen"

In 196l werd. in I'De Gidsrr , het orgaan van het Christell jk Nationaal Vakver-
bond., ëen beschouwing over d.e zogenaamd-e rtwelvaarttrgepubliceerd-, waarin duid.e-
lijk twijfel aan dat verschijnsel werd uitgesproken,I)aarin vrerd- ond.er meeï geschre-

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ANDERE PENNEN Àd.am Smith d.e Itvaderrr d.er libera-

]e staaihuishoudkunde veronderstel-
de, dat het geni-eten van de benodigd-
hed.en,die een zekere maatschappii aarL-
bied.t, de behoefte uitma*t, óók van
de maatschappe'lí jke klasse, welke men
arm noemt. De bekend.e l<lassieke eco-
noom Ricard.o.citeert in zijn meest be-
kend.e werk d.at woord. met instemming.

De Franse auteur Moreau-Christophe
d.efinieert in zLJ:,:r Ín 1851 verschenen

'tlu problème d.e 1a misère'f ( tt Oirer het
vraagstr:k d.er e11end-etr) d-e rraxmelltr

al-s itburgers, d.ie niet genieten van
d.e welstand. d.er rijkentt r

Emile Chevallier verstaat in ztin
artikel- "Paupérisme" in detrDj-ction-
naire d. rEconomie politiquerr ond-er ar-
men, hón, d.ie niet in de overvl-oed de-
Ien, hoewel- zti misschien d-e noodzake-
IÍjkheden om te leven geenszins ontbe-
tsÀh!vrta

De Franse auteur Bertheau schreef
in 1889, d.at rreï geen rechtstreeks
oorzakelijk verband is tussen de zed.e-

OVER ARMOEDE

WAARMEE we te d.oen hebben, \^raarmee
we altijd te d.oen hebben wanneeï we o-
ver armoed-e en rijkd-om, gebrek en wel-
vaart spreken, d.at is d.e armoed"e, die
taaaT een uitspraak van de Ned.erfanöse
hoogleraar De Bosch Kemper uit I t mid.-
d.en van d.e vorige eeuur in zLJn stu-
die rrGeschiedkund.ig Ond erzoek naar d.e

Armoede in ons Vad.erland.tr - of naar
een uitspraak van d.e Britse econoom
Wal-ker uit LB74 in zÍjn boek ftOn Wa-
gest' ( ttOver 1onen" ) - aan d.e ri jkdom
wordt gemeten en dus niet aan d.e

grootte van het inkomen.
Prof " Pen verklaart wél- rtde onte-

vred-enheidtt van d-e 86y'' reéeL., echter
blijkbaar niet hun armoed-g.lvïaar tegen-'
over zijn opinie staan d-e meningen varr
vele anöere".
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ven r d.at rrde menselL op sl.ag' bereid- zijn duid,elijk te maken, d.at d-e welvaart nu net
hr:n d.eur voorbij is gegaan, om bij de buurman birmen te stappenot,

Als prof . Pen het over een misverstand. heeft, d.an wi1 hi j d.aarmee betogen,
dat d.e weLvaart wel d.egeli jk, over d.e tteigenft drempel kruam en niet a11een bi j d.e
buurman" Wlj beweren, d.at er hoogstens in zoverre sprake van een misverstand kan
ziin, dr! d.e welvaart ó6k aan buurmans d.eur voorbij ging. Tenzij dan een arbeider
uit de Amsterdamse Heriul-esstraat met ztJ:n tt|trqrinznrr de manager op d.e ApolLolaan
bedoelt..

Àls' de arbeid ers verklaren, d.at hwr inkomen constant gebleven of gedaald. is
dan d.rukl*en ziJ daazmee uit, dat hr:n maatschappelijke positie is versl-echterd. ten
opzlchte van d e social-e positie van and.ere groepen in d e samenl-eving; dat zij "ar-
mer zijn geword.en, naarmate de bezittend.e klassen rijker werd en.

De zo vaak gehoord.e bevrering, dat ook d.e arbeider van de welvaart toch een
trgraant je'r heeft meegepikt, houd.t in ztchzelf d.e duid.eli jkste weerlegging van d.e

zogenaamd.e lweJvaartr? in,in een tijd., waarin d.eze bÍj ftschepefs", ja zelfs bij 'rko-
renschurentr word.t gemeten.

Dat het gàaL om d.e evenred.igheid, of juister: om het gebrek aart evenred.ig-
heid. bi j de toeneming van het arbeid.ers-inkomen, daaraan ztet prof " ?en voorbi j
als hi j stelt, dat men 'lde armoederr niet kan volhouden. I{i j hanteert dat begrip
frarmoed.erf daarbij dan duldelijk in absolute zír:-. l^/at hem overigens geenszins belet
om even later over ttd.e relatieve armoed.etr d.er trlaagstbetaald.enft te spreken" Hij
?."t d-aarmee ztjn eigen betoog op l-osse schroeven,

POt]TIEKE OF SOCÏÀtE STRIJD?

Ivleer d.an een eeuw geleden, toen d.e proletarisehe kl-ass e althans op het
contin.ent nog maar net op het maatschappelijk toneel- verschenen wasr nog maar

++++++++++H+++++++++++++++++++++#+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
IiÈe en stoffeli.lke' toestand. van d.e aT-
b-eid.ers en d.e hoogte van hun l-oonfro

Ztjn land-§enoot Monfalcon verkond-ig-
d-e een halve eeuw d.aa:rroor al, d.at
t!d.e welvaart van d.e arbeid. niet be-
nrst bij het bed.rag van zin l-oon"'r

De Sritse schrijfster mrs. Bosan-
quet verklaard.e in 1B9B in haar bun-
d.el ItThe Stand.ard. of Life" ( "D" le-
vensstand.aard" ) , d.at "het gevaarli jk
is enig oord.eel- ( omtrent d.e welvaart )
te vel-}eh 'op grond- van algemene gege-
veRs over d-e f oonvoet. tr

. De Duitse Henriëtte Fiirth merkt in
een artikel over trMannen- en vïouwen-
Jonen in d.e Duitse nijverheid." (:-n tet
ti jd.sehrift "SoziaLe Praxis'r ) op - e-
veneens aan het einde d-er vorige eeuw

d.at trgegevens omtrent arbeid.sloon
op zíëhzelf sl-echts weinig beduid-en"rr

Een man a1s Viktor Böhmert ver-
klaarde in tn -b'eschouw-ing over rrloon-
statistiek'r in het bekende rrHand.buch

d.er Staatsri'issenschaftenrr rd.at de ttf6-
nen eïr prijzen zi.cln niet gebruiken l-a-

ten al-s maatstaf voor rt maatschappe-
lijk welzijn van de arbeid.ers.tr

F\rnck-Brentano vestigt' er in zijn
'rla Civilisation et ses Lois'r("De be-
schaving en haar vetten" ) de aandacht
op r d.at 'er bi j d-e ftwi lden'r ri jk noch
arm bestaat "De reed-s genoemd.e Moreau-
Christophe d.oet daar een nog duidelij-
ker uitspraak over, wanneer hij in het
d-oor hem geschreven werk spreekt van
rr e en gewes t , waar i ed.ere en arm , en
d.ientengevolge niemand. het is. tf

/r.uteurs ui t een f ang vervlogen tijd-
vak, zal men'wellicht zeggen. "Ind.er-
d.aad I maar uit een ti j dvak e ïÍaa?in d e

economische wetenschap nog op,'tn aan-
zienlijk hoger peil stond. daï1 tegen-
woord.ig veel-al het geval is, al bezat
ztj toen d.an ool< niets van 'rhet aard.i-
Be" r ci-at prof . Pen blijkens d.e titel
van een van ztjn boekjés - nu in haar
meent te z].en, OncLanks het stof van
vel-e jaren zL Jn d e meningen d.er hier
d.oor ons geciteerd e auteurs opmerke-
luk fris en actuéel- gebleven.
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nauwel\jks = bi'i d.e SiLezische weversopstand. en bi j de strijd. van d.e zijd.ewevers in
Ïryon - van haar tégenstelllng tot de bourgeoisie had blijk gegeven, ioen schreef
99n zekere L-oqenz von Stein als beoefenaar der maatschappij-wetenschappen Ín een
beroemd.geword.en boek over het socialisne, en kommr.rrisme in Frankrdfk eiËele bijna
visionaÍÍe uloord.en neer. trÏk aarzel niettr , zei hij, rreen bewerlng uit te sprekàn,
welke urenigeen misschien vermetel zaL achten,

rtDe tijd. van zuiver politieke bewegingen in Frankrijk is voorbij.r?
rrEen artd ere tiid. is in aantocht, oiet mind-er ernstig en groots . r'ttZoals aan het eind. d.er vorige eeuw een stand. van het volk te-tt
ltgen d.e staat in opstand. kwam t zo is thans een k1asse d.es volkstt

. tt er op bedacht d.e maatschapp{j om te wentel-en en de eerstvolgen-tl
rrd.e revoJutie kan thans reed.s enkel nog een social-e zdjn. t,

Geli jk zo veel- sociale t'zi"snsvstt vergiste L,oyenz von Stein zich in d.e ti jd.
Hii d.waald.e ook in een aantal bÍjkomstighed.en. Maar wat het wezen van d.e zaak be-
treft sloeg hij de spijker op de kop, Hij legd.e de nad.:ruk op het verschil tussen d.e
polítiek,e strdd. van de d.erd.e stand. en d.e social-e worsteling d.er strijd.end.e arbei-
d ers , verschil , waarop Later ook IVIarx zou wi jzen, toen hi j het ond erscheid. be-
lichtte tussen een beweging met een politieke- en die met een sociale ttzie1l' 2),

Jarenlang, a1 de tijd, tlat de arbeidersklagge zich binnen het rae.rn d.er bur-
gerlijke naatsobappd bewoog in het kieLzog van parleme4tariërs en partijchefs, kon
het schijnen, dat Lorenz von Stein gedwa"ald. had,. ïn onze tijd. echter ziin Ae dagèn
vertruld. met cle sociale strijd. w{iarva.l). hij sprak.

Men behoeft slechts - in a1le hoog-ontwild<elde kapitalistische land en -
on zich heen:te kijken om overal bii d.e arbeiclers aIs doodsimpele realiteit eo po-
Litieke apathie te constateren, ja een a f k e e r van de politiek,welke aÍheer
echter geenszins een beletsel vormt voor de sociale strijd.. Sterker nog: er is
felf,erunateri.aal te over om d.e bewerj:rg te staven, dat de politieke interesse ge-
ringer is, naarr:ate d.e arbeiders zelfstanàiger halrdelen, zelfstaldiger optreden
bij maatschapBeliike conflicten. Br wat uii hier va,rr de politieke interesse in het
bijzonder beweren, geldt voor d.d ínteresse in het algeneen, 6ók voor d.e sociale
i4teregse. Wat de arbeider thans tot een strijd. drijft, die van veel wiider strek-
kÍng.en, betekerde is öan dè nauwelijks d.oor h&r gevoerd.e partij -politiel<e actie

. uit een roemrucht en heroïsch, maar definitief voorbij verled.en, tlat is niets an-
der8 daÍI zijn direct belang, zoals hij dat érvaart,rn'anreer hij in zijn d.ageliikse on-

.- geving in botsíng komt met anAere belaagen, diè vaÍr het bedrijf of van d.e staat.
. Geen politieke ideologie, geen theorie, geen id.ealisne vorrnt d.e drijfveer van ziin
pïactisch hantlelsr. Maar niettemin kdjgt dat, door d.e nu eertnaal gegeven verhou-
d,ingen in de eamenl evi4g, eén ofir.rentelend karakter, waàrvan hij zich overigens -
en zeker niet in de aa.nva^ng van eer, conflict - allerminst bewust is.

EnÍg beg.rip voor d.it aLles treft nen &&n i-n de studie, dle dr. J. Ilavemanin 1952 aa& de ongeschoolde arbeider heeft gewijd, een studie, die wii véé1 hoger
-'aangLaan dan prof. Pents analyse va,rr d.e fei.ten uit het WBS-rapport, ook aL ziet

profeoeor ?en dan biivoorbeeld dromxaels goed d.e vijandige animosiieit tussen ,d.e
'' laagotbetaald an, en trde anderenrr. Ilaar van von steins geniaal ve:moed.en, d.at d.e
" politiek het privilege van èe d.erd.e stand zou bliiken, d.e sociale strfid tie k?ècht

tler uitgebuite klas se, ontb"eekt in de geestelijke bagage van onze Groningse hoog-' leraan ièder opoor.

0p prof . Pen is . d.aÀron het woorcl van Haveman van toepassing, &t, rrhelaas ,lnzicht in ile realiteit der naatschappelijke verhóurlingen vaak juist . ontbree]<t. . .
ook bii zeér vele vertegenwoordigers van de zgn. rvrïe beroepent".Eét in het I'JBS:-

. rapport vermelde feit, dat" 6fr van de onderzochte groep niets in de politiek
zi.et en tle helft het zelfs sohadelÍjk vindt om er zich rnee te benoeieiry itat 8@"
nooit politieke vergad.eringen bezo6Ët, dat feit word.t tloor prof. ?en niet ale rtn
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soci4}e.realiteit geaccept-eerd., die een verklaring behoeft. Het word.t d.oor hem
be ja.umerd en het geeft hem aanleid.ing tot pessimisrre o Diep pessimistisch is hi j
ook d.oor wat in het rapport vermeld word.t omtrent het ontwikkelingspeil van trd.e

Iaagstbetaald.en'r, d.ie al-s groep bijzonder weinig leerlingen aan het voortgezet of
midd.el-baar ond.emi js afleveren. Met het felt; d.at )(, van de groep zeer duid.elilk
ontevred.en is met zijn positie en critisch is ingesteld. ten opzichte van d.e be-
staand.e maatschappijrweet hij niets aarL te vangen. ALs men hem in het hart zou kij-
ken, zou men zien, d.at hi j vindt, dat zul-ks eigenli jk niet te rijmen valt met het
beel-d van een groep mensen, d.ie zi-jn kind.eren niet |tverd.errr laat leren en weinig
op heeft met d.e politiek.

Dat aLl-es komt, omd.at er voor prof " Pen maar twee wegen bestaan om verand.e-
ring te brengen in een gegeven maatschappelijke sltuatÍe. Het ztjn de oud.e en ver-
trouwd.e wegen van rrneer en beter ond.erwi jstt en trpolitieke actierr" Hij zou niets
Iiever will-en dat is duid.elijk en daarover kan geen twijfel bestaan dan dat de
frlaagstbetaald.enrr over beid.e wegen opmarcheerd.en,Aan een opmars íchter d.e intel--
lectuelen d.enkt hij uiteraard:'achter de politieke intell-ectuelen op d.e ene;-,ach-
ter d.e intel-lectuel-en in di enst van d e wetensehap op cle and.ere weg. Met het ge-
lilke doel-l vóór d.e betrokkenen veroveringèn te behalen op het gebied. van de cu1-
tuur.

Dat die cul-tuur slechts d-e burgerlijke cuftuur zou kunnen ztjn, is iets, waar
prof. Pen zich geen rekensch-ap van geeft. Het is echter belangrijk d.at wéI te
d.oen. Vraagt men waarom, dan kan men het antwoord- o.ào vind.en bi j d.r, Haveman,
d-ie er uitvoerig over spreekt, d.at d.e burgerlijke cul-tuur d.oor de (ongeschoolde)
arbeiders als een hrxr vijandige cuLtuur elrraren word-t en d.ie er geenszj-ns blind.
voor Ís, dat er tussen d-e arbeid.ers enerzijds, de burgerlijke samenleving aÍrder-
zijd.s I sprake is van vijandschap. Vand-aar dat dr. Ilaveman ook feitelijk toe moet B€-
ven,'d.at het behoud van de burgerlijke samenleving en verbetering van het Lot van
d.e ongeschoold.e arbeid.er onverenigbaar ztjn.

ZETFSTANDIGE ACTIE
Van iets d-ergelijks j-s er bij ortze Groningse hoogleraar geen sprake. Maar dat

neemt niet wegr ëat toeh gok voor hem d.e feiten , zoeiTs'gqgehild.erd i-n het lfBS-
rapport er niet om liegen o De arbeid.erskind.eren staàn nièï te dringen om de col-
leges van prof , Pen over d-e economie va_n Keynes te votrgen en d.e arbei-d.ers ver-
d.ringen zich niet achter de politieke leid.ers " De wegen, die volgens Pen naar 'n
wijziging van het sociale beel-d. zouden kunnen l-eld.en , ztjn léég.

Hoe of d.at komt, vraagt hi j z:.cin niet af , Hij vindt het a1leen maar rrbedroe-

vend-'f , Hij ged.raagt zich .in ztjn artikel in "Het Paroolr' a1q een soort yan school-
meester van d.e feitelijkheden, Ínplaats van een pogi-ng te end.er.nemen door middeL
van ztjn analyse uÍt de feitelijkhed.en iets te ]ereno .

Zou hij.d.at wé1 ged.aan hebben, d.an zou hij het waarschijnïijk hebben nagelaten
om d.e oud.ers uít d.e groep d.er ongeschool-de arbeiders een'duid.elijke wenk te ge-
ven, hoe ztj eigenlijk wel hr.rr plichten tegenover'hun kinderen hebben te verstaan

d.oor ze rraar school te sturen nameli jk en d.an zou hi j zich ook wel tweemaal
hebben bedacht eer hi j zou hebben neeïgeschreven, dat het de Itideeèn" van d.e ou-
d.ers zijn, d.ie hen eïvan weerhoud.en vooitgezet onde::r^rijs vooï hun kind.eren te kie-
zen inpJ-aats var:r- ,een eeonomische stok achter d.e d-eur in d-e vorm van brood.nod.ige
verd.iensten, eerd.er in zljn analys e notabene d.oor hem zélf genoemd-. Hij "zo1) er wel-
licht evenmin toe gekomen ztJn te verkondigen, d-at bij het rfonderwijs-aspect" d.e

maatschappelijke verhoud.ingen trraro. rrroeger nog sterk nawerken"

Ind.len prof. Pen z:-ch meex zou ;hebben afgevraagör wé1k beeld. van d.e he-
d.end.aagse arbeid-ersklasse nu eigenlijk uit het rapportItDe laagstbetaaldenrr op-
rijst, ind.ien hij z;.cln zou hebben afgevraagd., wdl d.e verschillen zijn met vroeger
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en hoo zlch Àie manÍfeeterenp nogelijk d.at het hem d.an zou zijn opgevallen, èat
d.e aÍkeer vsn d.e politiek, de onvred.e met de maatschappi j, d.e positie waarin
de arbeid.ers verkeren, hen hoe langer hoe meer op een e i g e n weg gebraoht
heeft, de hleg van de zelfFtap4iee ac,!ie, niet in het voetspoor van d-e burgèrlijke
intellectuelen en niet op een polÍtiek doel gericht,

Verre errran, d.at troud.e vormen en ged.achten nog niet zijn uitgesletenrr, gelfjk
prof . Pen schri j f t , is het veeleer zo en vand.aar ook , dat d.e poli tiek hr-ln nau-
welijks i.nteresseert dat toude vormen en gedachtenr geen vat meer op hen hebben.
De arheíd.ers zelf zi jn er ztdn van beuust, d.at de politiek hun niets te zeggen
heeft. 0f zij er z:-clr ook van bewust zt jn, dat het tijd-perk van de politiek heeft
plaats gemaakt voor het ti jd"perk van de sociale strijd is zeey de vraag. Maar ook
een feit, waarvan men zich niet bewust is, houd.t daarom nog niet op een feit te
zijn. lvien kan het constateren iedere keer opnieuw, d.at zi-eh een sociaal conflict
in d.e samenleving voord.oet en d.e arbej-d.ers zelfstandig in de strijd. staan.

Voor prof . Pen, de burgerli jke intell-eetueele. die z:.ch actie noch verbete-
ring zond.er d.e leid.ing van d.e intellectuelen voor kan stellen, is de realiteit,
voor zovet hi j haar zíet, ontmoed.igend., En voor zover ze bemoedigend. is, dat wil
zeggen, voor zover men eï symptomen in kan ontdekken van een larrgzame groei van
de arbeid.erskl-asse naar vol-wassenheid. en onafhankeli jkheid , ziet hij haar rriet en
karr hÍj haar juist vanuit zin positie 1. ook niet zten. Hij troost z:-ch en d.e le-
zers van trllet Parool'r d.aarom maar met de opmerking, d.at ttd.e politiek toch wel
d.oorgaat, ook al blijven d"e rlaagstbetaald.enr in grote meerd.erheid afzijd.ig, rr

Een heerlijke ge:rretstellingl De politiek gaat, door,\il3S-rapport of geen WBS-

rapport. tr{el-nu, d-an kan men het yta lezing ook genrst bij de acten leggen en oveï-
gaa*t' tot de ord e van de dag. !ïaar helaas : d.e ord-e van d.e dag, dat z{jn hoe langer
hoe meer de |twildetr stakingen en de daden der zelfstandig optredende arbeid.ers.
lfarrt de klassenstrijd gaat, 66k door, in nieuwe vormen, maar krachtiger d.an ooit
tevoren 

"
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VERAIIT.IfOOANIÀ"'G ]TA1í DE VOOB NDAÀD U[ GEDACI{TEI'

BÏNIíIITGEKO},M{ GEÏ.DEIIJIG BIJDRAGE{

2e lcwartaal 1965

J.B. te À. f4r25; B.v.B. " te lvi. f7 r5O; C.v.d..B. te À.
f ,5.*-i C.B. te A. f .)lr50l I{.8. te R. f .5.--i À.vocl,H" te
A. f ,2r50, C.K. te R. f ,25r--; J.i\Ï. te A. f .1lr5O; J.Ii. te
F. f . 10r--; Th.M. te B. f,.51r5O; G.A, de P. te B, f .2Or*1
A"v.V. te D.H. f ,4lr--§ C.ttr. te R. f ,2.--; R.W. te A.
fjLr5OE Div. te R. f"1.--. Totaal 249r25,

lvIoge bovenstaand-e staalt j es van of f ervaard.igheid een aanspo-
ring ziJn ook eens of opnieuw - wat geld te zenden,

\di j ontvingen ook verscheid.ene toezeggingen vooï financíële
', bi jdragen. 1'/i j hopen, d.at d.eze spoed.ig nagekomen zullen wor-

d.en"

Het geven van flinke bi jdragen bli j f t nod.ígl, Ons Postgiro-
nurïrmeris 1'07695,

+++++##+H+l-l++++.H#+++++++++++++#+++++++++++#++++++++#+++#+++++++++H+'H
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VRIJ O I{ B E S C H R O O M.D.
i.

DE REDACTIE van r'ïIet Paroolrr heeft '

het d.ezer dagen gepresteerd een inge-'
zond.en stuk' van t'n ongeletterd. aibei-
der te plaatsen, zond.er verbetering
vaJr d.e taal- en stelfouten, om d.aarop
ve:rrolgens d.e ber,rurste arbei.d.er nog !n
keiharde trap na te geven in d.e vozm
v€ur. een sarcastisch ond.erschrift je.

rrWie ingezonden stukken schrijft,
loopt de kansr dat ze geplaatst wor-
d.enrt, voegd.e men er aatr toe, rrZelfs
d.oor rHet ParoolI , dat Íngezonden
stukken van arbeid.ers nou net niet
precies op prljs stelt'r , had men er bij,
moeten zeggen. lvlaar d.at d.eed. men maar
wijs elijk nj-et .

Ach, dat laatste wds ook niet d.i-
reet nod.igrDe arbeid.ers-vijand.ige hou-
ding van het b'Iad. Iag er ook zo wel
duÍmend.ik bovenop en riep opeens weer
d e bittere smaak wakker uit d e d.agen
vatrr de Àmsterdamse staking van 7955
toen rrHet ParooL" zijn vijand.igheid. j e-
gens d.e arb ei d ersklas s e al even duid.e-
lijk demonstreerd.e als rltrr

Enkele lezers: van' 'het b1aà zijn
- 'zder.terecht .- oVèrr het we1 bi jzon-
d.er smal<eloze optreden "gèvalIen.' Gör-
tig* hebben wij het inderd.aad. nog nim-
mer gezi-en'. , . Maar dat gortige had. éón
groot voord.eel. Iïen wist onmidd.el1j.jk
nu wat voor vl-ees men met trHet Pa-
rooL[ nu eigenlijk in de kuip heeft.ltrij
hebben, maar l-i eyer r d.at men zi jn af-
keer van de arbeiders rrvrijtr en rlonver-
veerd-rr te kennen geeft. I{iet altoos
is d.e positie van ltHet Paroo1|r even
duidelijk" De jongste tijd bied.t d.aar-
van voorbeeld.en te over, f s het blad.
nu vóór of tegen Claus als pri.ns-ge-
maal-? Is het vóór of tegen het Ameri-
kaanse optreden in Santo Domingo of
r/ietnam? trrle weten het niet precies.
ivlaar voor arbeid.ers heeft het blad. de
grootst mogelijke verachting en wat
schroom I t soms ook heeft om d.uidelíj-
ke taal te spreken, als het tegen een
arbeider gaat, schroomt het niet om

zljn botte zelf-ingenomen intellectua-
Ii sme te doen blijken , kortom schroomt
het nergens voor. Het is bepaald.
goed d.at 'wij d.at weten.

NIETSZ EGGENDE CIJFERS VEELZEGGENDE KTA.CHT

HET IGIIB.BIT/ID van het N.V"V. heeft zich in een van zitT laatste nummers nog-
aL tamelijk tevreden, om niet te zeggen optimistisch getoond over d.e ontwii<keling
van het led.ental der zogenaamd.e mod.erne vakbeweging. Die tevred.enheid. werd. dart
vetoorzaakt door het feit, d.at in de eerste 'drie maanden van 1965 de sterkte vart
dit vakverbonö met netto 2J.42 tot 528.567 is gestegen.

Het vervelende van d.it soort cijfers isrdat ze totaal niets zeggen. IvÏet hoe-
veel nam, zóu men willen i,reten, in d.ezelfde period.e de beroepsbevolking toe? Hoe
verhield. z:.cln aan begin en einde van cLat eerste l«rartaal- het totale l-edentdl der
gezaJnenlijke vakbeweging (tt.V.V"e ld.K.V., C,Iv.V., 0"V.8.) tot het totaal dierge-
nenr die in het bedrijfsleven werkzaam zijn? Was d.e groei van het N"V.V, procentu-
eel krachtiger ,d-an we] zwakker dan de procentuel,e groei van het aantal- werken-
d.en? Uit welkë leeftijdscategorie vooral werd de ledenwinst behaald.? En wat bij-
voorbeeld was d.e 'gemiddeld.e leef tijd. van hen, die het N.V.V, vaa::tnrel zegd.en? Wa-
ren het oud.e arbeiders, die met pensioen gingen? 0f vooral jeugd.igen, d.ie ten op-
zichte van het rrorgani.satiewerkrt van onverschi-1ligheid. en apathie blijk geven?

Pas wanneer men omtrent d.it soort zaken wat nad.ers weet kan men zich omtrent
d.e d.orre getallen een nad.er oordeel vormen,Pas tegen d.ergelijke achtergrond.en be-
gj-nnen d.e cijfers te leven en spreken ztj eerst een taal-. Maar dergeldike gegevens
verstrekt d e vakbeweging vri jwel nooit. Het lijkt wel, alsof zij er op-zettelijk het
zwijgen toe d.oet om een inzicht in haar structuur en hàar oítwikkellng te bemoeí-
lijken. Heeft zij een antwoord. op de vraag, waardm er sprake is va,n verloop en om

welke reden een aantal harer leden na verloop van tijd }taar gelederen l^Ieer veï-



_ L0.. _

laat? Ie d.e metaalb ed.xi. jfsbond d.e gÍootste vakvereniging yan het N.V.V. darlk zij
d.e toegenomen betekenls der ne'iallurgische industrie? 0f is er bij tleie óategörie
arbeiders s!ïake van méér organisatielust? Eoe konot het dat; peïce_nlsgewi j ze d.e
oÍganisaties van ambtenaren ( err kunstenaars niet te vergeten! ) zioh krachtiger
ontwikkelen da.rr de 4.N.U.3. of de Àlgemene Bed.r{jfsgroepen Centrale, d.ie -, niette-
genstaaade de groei van het N.V.V. a1s geheë} beschouwd - een opvallende achter-
uitgar€ aanwiist?

NogÍoaals: het kad.erblad zwijgt over dit àoort zaken in al-Ie talen. MissbhÍen
had het blad. we1 geljjk toen het dezer dagen een liberaal criticus àIs het Eer§t:e
Kamerlid. Í.,ouwes vaJI grove onkr:ÍId.e op 't terrein van rle vakb eweging beschuldÍgde,
feit is het, öat het N.V.V. het verkrijgen van kennis in dit opzicht bepaald hiet
gernaldte li1k maakt.

l{at echter opvallend is: er staat tegenover nietszeggende cijfers els deze rn
veelzeggencle klacht. Zij is afkomstig van níenard aÍlders dan van de katholieke
vakbeÍÍeg"ingsman Toon Middelhuis, die het woord gevoerd. heeít bij de ingeb:rrikne-
ming van het nieuwe cursushuis van het N.K.Y. in Doolar. Een weelcgave va:r zijn re-
ile troffen wíj aan in het NKV-orgaan nRuin Zicht'r van 10 juni j.1.

De heer Mid.delhuis zei: rrDe vakbeweging heeft met gÍote weerstanden te kam-
pen. Zestig procent van de betrokkenen laat zonder meer verstek gaa.n en op veer-
tig procent van d.e wexknemers in NederLarid rusten de lasten.Van d.ie veèrtig pro-
cent is nog maar een heel klein percentage tot bepaald.e activiteiten te brengen.'i

De heer Mid.d.elhuis sprak niet net nadruk over het N.K.V. Eíj sprak over de
Ned.erlandse vakbeweging in haar totaliteit. Wie zich daa,r rekènschap van geeft
beseft, dat zijr klaagzang in lijnrechte tegenstelling staat tot het vroljjke. lied,
dat het kaderbla,d van het N.V.V. zo onbezorgd. laat horen. Waax lviiddelhuis over
sprak, mogelijk onbewust, mogelijk zonder het kind bij zijn naam te w-i11en noemen,
d.at was cle totaal verand.erd.e positie van de vakbewegÍng temidden van de arbei--
dersklasse.
' Die arb ei derilklas s e i..§ - dat zal nienand ontkàruren en d-at spreekt ook van-
zelf bij de enorme groei va"n de Nederland.se industrie en het NederLandse kapita-
lisne - ontzaglljk gegroeid.. Toen echter die industrie nog kl,ein was, toen speel-
d.e relatiefn de vakbeweging in haar dagelijks leven een gans aÍrtlere ro1; Men zou
dat kuanen bevijz en mèt de cijfers in de hand,zéIfs met - naar onze beg'leippen - zo
gebreklige cijfers als dr. Jan varr dèn Tempel geeft in zfrn bekende boekje ItDe IIe-
derland.se Vakbewegingrt. llen kan öe veranderde positie echter ook nog aan iets
and.ers aflezen. Aan het optreden van de arbeid.ers in d.e praktijk bijvoorbeeld, ge-
lijk dat, onder meer te zien viel bij d.e stakers in de Groninger stiokarton.indus--
trie.fiat zijn de op zichzelf reeds niet§-zeggènde cijfers van het N.V.V. nog waazd
naast zorn stuk werkelijkheid?

NÍet aIleen dè positie van d.e valbeweging temidden van d.e arbeidersklgssè
is geÍijzigd, verand.etd is ook de positie va,n de vakbeweg:ing in de naatschappij.
Daarover zou vééI të z eggen zijn, Laten we dltmaal vo1§taan met trier,te herhalen,
wat Toon Midèelhuis over de'vakbónd sbéstl:rrrdèr opmerkte. Hij zei: rrlJat. men aan ln
vakbondsbaantje l<àn overhoudèn iii een U-ntje. of een hBrtkwa,al. rr Met and.ere wooï-
den: een officië1e erkeruring vàn, tte kapitàlistisohe samenleving en een ziekte'
tlie kenmerkend is voor'het xaa,rragerdom.:[s d.aarmeé eigenlijk'de vakbeweging van te-
genwoordig niet scherper getekend. dan met de waardeloze fraseg van het N.V.V.?

liIÀS DE SOCIAÀL-DE}IOCBÀTïtr 00IT SOCïALISIISCH?

(nen bgschouwi.ng, over haar wezen)

Deze brochure is nog steed.s verkrijgo*aay, Frarrc'o per post 1 gulden"



BE'SOHOUWINGEN OVER GETD EN G0UD.

llïJ MB{U{, d.ét een paar ttooreden over de hier toegepaste methode niet achter-
wege ku.rmen blijven.

WaÍmeer een ve"schijnseL nassaal en in voortdurend.e opeenvolg'ingr dus aIs
proces plaats vindt, komt het geheel, maar'ook elk onde"d.eel in een andere ver-
houding tot zijn orngeving te verkèren. Deze dialeotische wet werd. cloor onze kri-
tikus, die d.e v-iesel afzonderlijk beschouude, over het hoofd gezien. Zodoende
kon hij het verschijnsel van de steed.s toenemende hoeveelheid" geld-in-ornloop niet
verklaren. Zijn redenering was fo:rneel lógisch. Altlus, zo redeneetde hij, kont
èoor het ontstean vsri de hr"issel wel nieuw geld in orí1oop, roaar d.it word.t weer
tloor bestaand betaalrniddel, bij hét vervallen van de wisselr tervangen. 0p zich-
zelf is dèze voo"stel}ing va.n zaken volkonen juist. l,laar in verband. gebracht net
tt feit van de steeds voortgae,nde wisseLstroom is het een proces zonder begin en
eÍod. Eet is als de zee waaruit ile waterdanp opstijgt, die zich verdicht tot
wolken, die zich weer omlaagstorten in regen. Hoe groter tle verda^oping, hoe
alicbter het wolkendek en hoe zwaarder de regenval, zodat in het algemeen de
ttichtheicl iler wolken en de hoeveelheÍcl regen hetzelf,de b]Íjven, daar de zee niet
verandert. Ong productíeapparaa.t breidt zich echter steeds uit en vetmeerdert
onophoudelijk de st"oom van producten, die a1le met een prijs geboren word.en.
Voor cle realisatie va,r:. die prijs is gèId. nodig, dat veelal eerst de vorm van een
w1sseI aaÍmeemt, dan door d.e banki er r'rordt "verzilverdrr. Bij een groot beroep op
de ba,nkier ig d.eze voor zijn rrmid.rlelen'r Senood.zaakt een beroep te d.oen op de
centrale bank, Natuurliik krijgt h{i het ge1d. niet voor niets; hii moet een tegen-
waer(le afstaan. Àldus is door ileze procedure het geld in circulatie verroeerd.erd.,
aaflgepast aan de verhoogde productie.

tri1j hebben nu geconclucleerd., dat de z. g. gouddekking op een misverstard be-
ruat, een misverstand, d.at in strijtt met de feiten, in de theoriën nog steeda
harrLrekkig opduikt. De banken die het recht kregen bahkbilietten uit te geven,
moestënr zo redeneerd.e nen, altijd in staat zi in ze tegen goud t'e kururen inwis-
selen. Zonèer deze hond.erd -procentige dekking zou het papieren geld in waarde
daLen. Deze toestantl bracht natuurlijk stoidringen in het cred"iet en vervolgens
in de handel teweeg, w&arop men besloot éen lagere tr d.ekking[ toe te Ialenr ltdaar

de bezÍtters van ba.nkbiljetten toch niet allen tegeliik voor hr.m papier goud
zuIlen verlangenrr .

De roisvatting van de 'rgouddekkingtr bleef dus voortbestsan. aan deze misvat-
ting is verwaÍrt de thaJrs nog veel verbreid.e gedachte va,rr rthet vertrouwenr!. ïIqn-
neei d" mens en het vertrouwen in de eoliditeit van het geld verliezenl za1 het
aan waarde inboeten. rt lI914 t bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog vond
&it verlies van vertróuwen werkelíjk plaats. Er ontsto4d een run op de Nede'r-
landse BaÍrk. Zaken a1s Ja.rninrr boden openlijk J rijksdaalders voor een biljet
van 10 gulclen. Eierae.n roaakte de regering gairw een eincl, en gebood, dat ile wet
omtrent het aamemen va.n het nationale betaalm-iddel onveÍIqind erd vaÍ] kracht
bleef. Zo kon dus het geld niet aan v'àarde inboeten. Dat 'latgr door oorzaken die
rÍezenlijk in de protluctie lagen het betaalniddel minder waard. werd, is eenvoudig
een econouisch feit, en heelt uret verlies vaÏI vertroullen niets te maken.

Zo zou dus rrd.e goudd.ekkingtr geen rol spelen? IUaar d"at is natuurJ'ijk niet zo.
De iol *ie het goud vetvult wordt gespeeld in het internationaal goederenver-
keet. Hier is het een lraar net gebnrikswaard.e en vervolgèns rnet ruilwaarde. De

gébruikewaard.e van 1t göud. is tweeledig. Aa.n de eRe kant bèvredigt, het d'e be-
hoefte aan opschik en versiering. of di ent het de geneeskulde en de índustrie;
aan de andere kant elimineert het de beperkingen die het nationale betaalmiddel
a.aÍI de iitemationale handel oplegt. Dlt is'ziin algemene; of maatschappelifte ge-
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lru.ÍkEwaarale, Welke uiin deze beperkingen en hoe worden zé uit d.e r.reg gell]imal?
tJlj weten dat er bijna geen lsnd isr d,at zljn behoeften vo11ed.ig lian dekken,

hetziJ het geen of te wèinig grond.stoffen bezit of op induetríeel gebied 1n be-
paalde takken is achter gebleven. Dan noet het zijn behoeften tÍeklren in het bui-
tenland. Eet gekochte rnoet beta,a1d.' worden. Goe<Ieren en geld verplaatsen zich in
teg:engéstelde richting. Zijn aan het verplaatsen van goederen kosten verbond.en,
evenzeer aan het verpla&tsen va.n gelè, en niet alleen aa,n het transport. Daaf
het onmogèliik is om in een land zotn tachtigtal verschj.llend.e nuntgoorten te Ia-
ïen citciteren, moet de betaling in d.e rnunt va,rr het buitenland (de verkoper)
pLaats rrinden. De koper moet tle buitenlaridse valuta dus kopen; Voor niets'gaat
d.e zon op. De hantlelaan i-n buit enla,nd s e valuta berekent dus een tinst. Eij za]
zijn kapitaal nièt renteloos beleggen. Maar er zijn neerAere l,ieg€n èie naer Rone
leid.en en meetdere nid.öeleÍr d.i e deze rronko§tenrr voor de koper zo laag nogelijk
houden. ïniÉen men namelijk zijn betalingen door een bank laat d.oenr en de vor-
tierlngen op het buitenland daar ook ond.erbrengt, hoeven de barlen alIeen ma.ar

het bedrag dat ía de vereffening over blijft over te naken. Dit brengt de onkos-
ten va.rr het w1sselsr een stuk om1a.ag.

l^/a.rneer nu een der rrroerod.e naties, Iaat ons z eggen Engeland steeds meer aa'n

Néd.erland levert d.a.ri ongekeerd, dan zal de vraag naar het Engelse pond en naar
d.e vorderingen op Engelse fi::na I s ga;:n stijgen. Met een vordering kan oen een
schuld betalen (vereffenen). Zo onts1,aa1" er een wisselmaxkt. Bii grote leveringen
va.rL Engeland aan Nederland. stijgt de vzaag naa.r vorderingen op Engeland 

' 
want

d.aal-"[reë kan men Engel§e wissels beta]en.Dan komt het pond. Èboven parirr te Étaan.
Yoor goud kan rnen echter steetls zonder verhoging §e1d kri i8eri, zodat het vooxde-
liger wordt goud in te nrilen voor ponden. )ar gaat het goud in Ela{efse hantten
over.

Eet geheel lijkt een vernuftig systeem, ui'tgedacht door een of ander genie.
lJie het terdege bekijkt zai- i-nz;-en, dat het rnet vervruft niete te maken heeft
rnaar geheel bewogen wordt door de zucht naar winst, hetgeen insluit de kosten zo
laag mogeliik te houden. l arureer lrij dan ook hebben geze6d.' dat het land. dEit Seen
grondstoffen bezit, zijn behoeften moet dekken in het buit evrlaíd, dr} lijkt het
aLsof een bepaalde instantie lnrndig va^n dat tekort het ontbiekende'nu in het
buitenland aan gaat vullen, ylaa.T zo is het niet. De rucht naar rd'j:lst ontdekt aI-
rag d.at er een markt voor bijv. kolen is. Dan vestigt een buitenlandse fi:ma
hie{ een kolenverkoopbuteau of een Nederlandse importeur een kolenimport-maat-
scheppiJ. Nooit een bewuÀte hànd.eling met het nuttige doel in een tekort te
voorzien, maar eenvoudig om winst te naken.

Uit het voorgaande blijkt nu dat het niet tr3SOIÏIUT noodzakelijk is de bala.ns
der buitenlanitse betalirigen net GOUD in evenwicht tè brengen. Dat kan net elk
pxoduèt, mits in vold.oentle mate voorhard en en ]aag genoeg in prijs. IIet vóoroor-
Logse HitLèr-bew'ind, ds,t geen goud tot zijn beschikking hadr wist dat heel goed.
Het g"ing te werk vol-gens een nethod.e die ons herirrnert aan cle primitieve directe
goederenruiL. De primitieve mens zoekt uit zrn gevarieerd e voorraad dingen die
hij kan ontleren on ze te ruifèn voor j.ets dat hÍi nod.ig heeft en. ga,at daa::nee
ter narkt. Ditzeffde d-eeal vade tje staat ond.er Eitler. Itraar d.aawoor waà nodig
alat de nacht over d.e productie bij een staatsllchaafl wa§ rondergèbracht. Zo
zocht men de wereldmarkf, af rlaar land.en die b. v. Íjzer en staalwaren konden ge-
bruiken en koren te veel hadden. Itet goud r^rerd licha^lnelijk uitgeschakeLd. Al1een
zl jn fuactie va,rr rekeneenheid bleef gehandhaafd. (Zie noot ontleraa:,.-).

Wij hebben de zaak nu votdoende bekeken öro een algeneen beeltl nachtig te
worden en kwlÍren nu tot ons uitgangspunt terug keren: IIet besfuit vah !e Gaulle
on de rèservès aan dollars r waarover de Bank van Fratrkrijk beschikt in 8pud. on
te zettèfl, in het goud, dat zich bevindt in de kelders van ale F.ederal Reserve
3a,nk te Netr York of misschlen in Fort l0rox, diep bnder de grond. ne regeríng der
Verenigcle Statenrin de overtuig'ing dat er aan haar pooitie als fiíanoiee1, oco-
nouisch en militair beheerser d.er wereld. g€en eind zou komenr begroef h'aar. enor-
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ne goudgchat diep onder de grond..
Àc.n èie positia.is langza.merhand. een.eind.e gekonen. Er was èen tijd, de eer-

te jaren.na de oorlog, d.at de Vereni.gde Staten de prijs dicteerden van het goud.
De goud-protlucerende bedrijven mochten hun harden dichtbrijpón a1s zij vaÍI .ADe-
rIxa 15 d.ollar voor een ons (71 e-"rr) goud kregèn; al1een Anèrika had producten,
alleen Anerika kon uitvoeren, de rest van de wereld. wag verarmd. en ontredd.eid.
. De oorlogrhet nilirarisme, de imp"oductíeve consumptie had. tie betrol.JceÍ sta.

ten uitgeput.Anerika was voor het verwoestend.e geweld nog onbereikbaar gebleveà.
Eet kon. Europa en Z -Amerika helpen met 16000.000.000 gulden aan waard.e, Ordei tle
Marshall-hulp stroond.en d.e goerleren en. levensmiddefen over dè zeeën naar de hon-
gelende landen. De opbouw begon. Maar na een korte pèriod.e van afb?àak gok weer
d.e opbouw va.rr een ni eur,Í improductief consumerend apparaat: het militarisme. Àf-
gezien van de verwoesti-ngen d.ie het aan kan richten is het ond erhoud. puur ver-
Iieg. A11e consuroptie is op d.e een of andere ma,nl eï productief, direct of Ia-
terr naaÍ consunptie van het nilltarisme is steeds improductief. Zijn instandhou-
Alng verslindt meer, d.a,:r de vervroestend.e serking in een ooilog. Improductieve
oonsumptie wil zeggen, dat nen produceert en het product verrietigt, het niet
a.aÍrwend.t on opni euw te produceren of productie mogèIijk te maken. In een oorlog,
lrannèer tlit apparaat tot het tienvoudlg'e en meer lÍordt uitgèbreid, zÍen wij ctan
ook een onniède11ijk stijgen der prijzen. A1s de prorluctie-pri j s van {0 paar
gchoenen taohtig gulden is, dan is de prijs wanneer ik er 20 paar van vèrr:ietig
ook 80 guld.en. En wanaeer de g'rond.stoffen en'machi4es ou goud te prod.uceren in
prijs stijgen, dan wordt ook het goud. cluurder, goud a1s een product van a"beid'
èen waar. Een bankbiljel van 2J €rrlden is niet langer een schrrldbekentenie vaÍI

.de rrational-e geneenschap van b. v. 6 gra.m g'oud. of een mud tarte., raaar deze bil-
jetten garanderen mind.er, b, .tr. 2J gulden is 4 gram goud of 2/J nud ta:rve. Dan
zien tre, ttat de slagers en kruideniers wel het dubbele voor een gouden tientie
bied.en, en de regering r:oaatregelen treft on het goud in handen te krijgèn om

het niet meer in te wissefen voor papier. Gewicht en noemer van het goud. val1en
u-iteen.

Zo lang de productie de vernietiging bij kan. houden gebeurt er niets, ka^n

een biljet van.2! gulden 5 gram goud bIíjven vertegenwootdigen, Is dit niet het
gevaI,dan ontstaat er een trzwevende valuta'r " De waarde van het biljet z'íeeft; een
vaste goudprij s is niet meex moge]1jk. Zodra echter de regeringen weer in sta"at
zijn een prijs.vast te stellen - op welk niveau doet niet ter z€ke - is de gou-
den standaard. hersteld.

tr{a.rcneer nu De Gau1le en sommige economen praten over het herstel van &e gou-
. den stand.aàrd, dan geven zij daarmeé bIijk, dat zij.niet goed. weten waaï zii het
over hebben. In d.e meeste Euiopese land.en is de gouden s tand.8.8J:d reeds Iaà§ her-
steldr en ondat hij zich herstè1d heeft is een v-riie handel vazr goud mogelijkt

K1aarblijkelift zien deze Lièden àl1een in een vrije goudtrandel herstel van de
gouden standaard. De vaiuta is echter ín vele voor het inte:mationatrq goederen-
verkeer belangrijke landen weèr trhardrr en zo' er in het beg:ln al fieden moohten
zijn die. goud. op gingen potten (dat kwam vroeger en vooral ook in voor-kapitai.is-
tische tijden steeds voor)rze zouden stellig gauu tot het verleden,gaan behoren.
Zod.ra nen voor een bsír-kbi lJ et ( schuldbekentenís ) evenveel karr kopèn als vobr eén
goudèn nuntstqk, zal men zoals vroeger de bankloper aarr de uitbetalend.e kassier
horen zeggen: Niet zoveeL metaal asjeblieft rnijnheer.rt nat is nameuik zo zwaàt,

llaar waarom gebeurt dat dan niet? I/aarom houden de regeringen het goud vast?
lat is door de herinnering aa.n d.e economisch en politie'k veel'bewogen .jarei]. se-
dert 1!L{. En }.ra"a,xoÍt dreigde De Gaulle het Frans e bezit aan tlol1ar-resexvéB rin
.te visseLen voor Àrnerikaans §ouè? Dit was o. i. geen dlÍeigemént r' msitr toondè ile
wankele economísche positie van de lerenigde Statón in de ierel-d.

Iirect na <Ieze verklaring. van cle Fra.nse régering antwoordd.e cle Ànerikaerse
tuinister van fi'nanciën, dat men de wettelÍjke !ooaré"""o"'tan 2! procent'op 20
procent zou terug brengen, in welk geval er I miljar<I d.of Iar'aaí góud vrij zo,ir-
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den konen. AIIes slagen i.n d.e lucht. Ifoch door giouè te veflraflget door tlolla,rg,
noóh doöx ttrle goud.d.ekkingitr tot 20 procent tèHig te brengen verandert er iete aaÍr 

-

de económigche . positie van Anerika. 0f Àrnerika tloLlar-reserves of goud-reserves
Éeeft, naakt niets uit. De Gaulle en consorten denken miBschien de VerenÍgd.e
Staten op cLi e rnanier tot d.evaLuatie te hrnnen dwingen hetgeen echtëx voor d.è
hele wereld tw'ijfelachtige gwolgen kan hebben. Men heeft e" ook nad.ieÍr, januarl
1965, niets meere va:r gehoord. Wat echter wéI de huidige zvaklre positie ven de
Verenigde Staten bepaalt, dat is dè improductieve consumptie van het nilitaire
appÉ,ra"a,t en de konsekwenties van het beheergen der wereld. door middeL lrar. zi.irL
kapitaal, zijn machtig productie-apparaat.

In rrHet Paroo ' van I jrirLi j.1. word.t een overzicht gegeven va.n de nilitaire
bases; vloten en legers, d.ie de Vereni,gde Staten in stantl houden. Dat is werke-
lijk schriicwekkend. IIet verslindt een groot gedeelte van de rijkdom die .{merika
voortbrengt " Voeg d.aarbi j de giften en leningen op la"rrge te:mijn, waa:mee deze
bases gekocht word.en. Voeg daar nog bij d.e ex?erimenten op het gebied. van de
ruimteveart en de oorlogen die het heeft te voeïen en men krijgt astronomieche
getaflen. ÀIles inproductieve consumptie, die de prijzen opdrijft, de concur-
rentie op de wereldmarkt o nogelijk maakt en het goud doet afvloeien. De beta-
lingsbalans is steed.s passief,rnaar de hand.efbalans actief. Dat haal jè de koe-
koek.Een groot ged.eelte varr deze hantiel word.t betaald met geschonken of op lang-
lopenó crerliet verlceegen rlo11ars, wat feíte]íjk gelijk staat mèt schenken,

In d.eze wed.strijd. moeten de Verenigd.e Staten bij Rusland achter konen. De
Sovjet-Unie faat Àmerika zich mstig uitputten in de oorlogen die het voert om

tie macht van CÏ:-ina terug te dringen, lrat tevens een bela.ng is van de SovJet-Unie.
Zo staat het in d.e wereld met het Àmerikaanse goud en de eens zo machtige do1-

Isr.

Noot z Deze handel bied-t grote voord.elen, zowe1 aan d.e koper als aarl de
verkoper, want in zotn geval dekken zij niet afleen hun behoeften,
maar zetten ook hun producten van de hand.. De internationale han-
del ondervind.t in het nationale geld een belemmering

==============

NIET DE MORÀAL over moraal op na, d.ie overigens niet
trre emder ztjn, dan de opvattingen over
rrmoraa}t, die men bij and.ere vakhond.en
aantreft, zowel- in Groot-Brittannië
als daarbuiten. Die opvattingen oveï
rrmoraalÍ' bijvoorbeeld brengen rnèe, dat
men ttwildetr stakers imrnoreel vinöt,
maar vakbond.sbureaucraten, d.i-e arbei-
d.ers mstig onder ?t juk van d.e kapi-
talistische bazen l-aten ri.oorgaan ge-
luk blpoorbeeld- gebeurde na een trwil-
d.err staking bij de fabriek van Cour-
tauld-s in Preston moreel fatsoenlij-
ke lui acht c

Dit aIles is. - wat uitvoeriger en
in and-ere bewoordingen ges chreven
in een hoofd.artikel in het blad van
de Onafhankelijke Arbeiders' Partij van
Groot Brittannië, d.e rrSociallst Ï,ea-
dertt van L9 juni j " f .

Het verkeerde van het betreffende

lVIAAR HET BELÀNG

DE EMPIOYEES van de BrÍtse lucht-
vaartmaatschappij B.E.A. hebben on-
langs gestaakt, omd.at d.e vakbond., van
welke ztJ 1id. zl jn, een overeenkomst
met d.e dlrectie had. afgesloten, waar-
in zíj niet waren gekend, die geheel
buiten hen om en tegen hr-ln wiL was a,f-
gesloten en waaïmee zij het 1n het ge-
heel niet eens r^raren.

Het was een f i,vild.e" staking ui-
teraard. - en het feit e d-dt de staking
er hlas, was iets , \raafrra,íL d.e Britse
vakb eweging tf s chand.erf sprak.

De Britse vakbewegíng, die d-e hou-
ding d.er stakers rr immoreeltf noemd.e ,
houd.t er blijkbaar vreemde opvattingen
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hoofdartikeltje in'rSoci-alist Lead.erfr
is niet I t partij trekken voor t'wildett
stakers. Deed. trsocial-Íst Lead.ert? het
maar wat konsekv,renter, zoud.en wij zeg-
gen. Het verkeerde van het stukje dat
wi j hier op het oog hebben is in ot:rze
ogen, d.at men d.e zaak waarom het gaat

d.e houd.ing d.er arbeiders enerzijds,
d.e houd.ing d.er vakbond.en and.erzijd.s
varuri t rr d.e moraal?r b enad-ert .

Het gaat er helemaal niet oilr d.at

d.e vakbewegingsleiders een dnd.ere mo-
raal, eeo huichelachtige moraal-, een
d.ubbele moraal, een verweïpeJ-i- jke mo-
raal of helemaal geen moraal hebben.
Waar het om gaat, wat belangrijk is om

te weten en te begrijpen isrd.at ztj dn-
d.ere belangen hebben dan d e arbeid ers ,
d.at d.e belangen van de vakbeweging en
d-e belangen van het kapitaal paralle1
lopen en met elkaar vervíeven ztjn,

o

HJtiVE LEUGU{ m[ HALVE \,íAARIIEID.

'iWIJ ZIff GEB{ kapitalisten en wij
zullen het ni et word.en. fr Dat heeft d.e

Russische economm d-r. Lew A. Leontjef
gezegd ti jd.ens een bezoek aan Ned.er-
Iand., waar hij het Euro-economie Con-
gres heeft bdjgewoond.

Wat Leontjef zei, was een halve
leugen en een halve waarheid..Waar is,
dat d.e Russen geen kapitalisten zu!-
Ien word.en; een leugen is,dat de Rus-
sen geen kapitalisten zin. Ze zijn het
wéI en juist omd.at ze het al- ztjn, be-
hoeven ze het niet meer te word.en. De
Joonarbeid. is de basis van d.e Russi-
sehe samenleving en d.e loonarbeid ver-
onderstelt nu eenmaal- het kapitaal,
heeft het kapitaal tot voorwaard.e, ge-
lijk omgekeerd. het kapitaal de loonar-
beid. voorop stelt. Beicle, loonarbeid
en kapitaal ,zrjn onverbrekelijk met eI-
kaar verbond en, zljn als zod.anig onaf -
scheid.elijk.

Mét prof . Liberman en rnet economen
a1s Ttapeznikof en ltTemst j onof is prof 

"

Leont j ef van mening, dat winst en krva-
liteit,pïrjs en behoefte van de consu-
ment meeï betekenis in Rusl-and. moeten
krijgen, d.at nJ een grotere rol d.ienen
te gaar- spelen in het economisch Ie-
ven. Prof . Leont jef is van mening, dat
dit geenszi-ns 1n strijd. is met tthet in
Rusland. bestaand.e oommunismer'. Prof ,
Leont j ef heeft geli jk, want rrhet in
Rusland bestaand.e communj-smerr, d.at is
het kapitalisme,

A1s prof. Leontjef winst en prijs
hr.m economische ro1 wil- laten spelen,
dan probeert hi j niet zir. 'tkapitalis-
tische id.eeëntr op te dringen aarL ffhet
commr.mistische Rusfand.rr ; nee, hU for,-
muleert, als man van d.e wetenschap ell
aLs man van zí jn ti jd- in een bepaald.t>

samenleving, alleen maar d.atgene wat
er in ztjn samenleving in deze tijd aan
d.e hand is en Leeft, in begrippen en
gedachten. Het Ís niet zot dat d.e ge-
d.achten van Leontjef of Liberman be-
zig zrJrr d.e Russische samenLeving te
verandererro Omgekeerd.: d.e z:-.cln ontwik-
kelend.e Russische maatschappij is de
bronrwaaruÍt d.e opvattingen van Leon-
tjef en Liberman welIen" De Russische
maatschappij en bovenal: d.e nieuwe ma-
nagersklasse. Van haar is Leontjef de
tolk,Dat z\ - met woorden - krampach-
tig vasthoud.t aan de tr commu:listische'r
mythe zegt nj-ets omtrent h;aat werke-
lijk karakter, zomin a1s d.e rrcommunis-

tiseherr mythe in d e d.agen van lrenin
iets zei omtrent het lcarakte der Rus-
sische samenleving.

Kapitalístisch was d.ie samenleving
d-estijds zo goed. als zti dat nu is. Er
is echter weI een verschil tussen ver-
led.en en hed.en. Nu is d.e nieuwe heer-
send,e klasse, clie zicb ond.er het bo1-
sjewistische kapitalisme heeft ont-
wikkel-d tot aanzien en maeht gekomen.
Nu stelLen d.e Russische bed.rijven ei-
sen aan partij en staat inplaats van
omgekeerd-. Dat heef t ook kons el«rren-
ti-es op het terrein van de economi-
sche wetenschap. Eerti jd.s gaven d.aar
in d-e oud-e school van het boLsjewis-
tische Itid.eal-ismeft gpoot geworden eco-
nomen als Eugen Varga de toon aarLo I[u
heeft d-at itid.ealismert van weleer voor
de nuchtere praktijk van het manager-
d.om plaats gemaakt, Daarom hebben d.e

Vargats Í t vel-d. geruimd. Yoor d.e Leon-
tjefs en d.e Iribermanrten.Ulaar de Rus-
sische arbeid.er wordt nog a1tÍjd uitge-
buit en is nog steeds zo onmondig als
hij werd. in de d agen , d at Lenins zoge-
naamd-e Sovjetregering, de Sovjets van
i ed.ere macht en kracht beroofde .


