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G E H E I M

%mm GOKGRBS t Air DB SOÖIAHSISSCHE
1959.

Tijdens het Socialistische öongres te
Hamburg is wel duidelijk gebleken» dat er geen interna-
tionale sociaal demooratie meer bestaat en er alleen
nog sociaal democratische partijen Bijn. Tan een sooi*
aal democratische ideologie kan geen s prak» meer «ijn*
Wat de buitenlandse politiek betreft lopen de houdingen,
standpunten en ideeën tussen de verschillende sooiaal
democratische partijen evenzeer uiteen als tussen de
verschillende partijen in elk der landen. Selfs wat de
binnenlandse politiek betreft* d.w.f. de instelling ten
aanzien van 4e sociaal-economische vraagatukken, kan
niet van een gemeenschappelijke ideologie worden gespro-
ken. Wat nog als verbindend element zichtbaar wordt, is
veel meer atmosferisch, klimatologisch dan door ideeën
bepaald, - ern bestaat nu eenmaal een gemeenschappelijke
voorgeschiedenis. Wat daaruit tenslotte als gemeenschap-
pelijk overgebleven is, bepaalt fcich tot een zekere ge-
voeligheid voor bepaalde begrippen, woorden als Asociaal
onrecht» ensu Sodra deze begrippen echter uit de sfeer
van de algemene gevoeligheid overgaan naar meer concrete
bepalingen beginnen de verschillen en onderscheiden ook
reeds duidelijk te worden. Woorden als "'klassenstrijd*1,
*natlonalisstiew, ^particulier eigendom1*1 hebben voor soja-
mlge partijen nog altijd min of meer de betekenis, die
zij in de >l9e eeuw hadden, voor andere partijen zijn het
reeds verouderde, voor onze tijd nauwelijks of in het ge*
heel niet «eer geldende begrippen. So betoogde een 1HIEH,
dat er wel degelijk nog sprake was van klassestrijd en
weeën de gedelegeerden van de PvdA er op, dat het begrip
arbeidersklasse voor de sociaal democratie nauwelijks
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meer bruikbaar is - zo vindt men bij de Buitse
sooialis-feen nog sterke sympathieën voor nationali-
satie van bepaalde sleutelinduBtrieè*n, terwijl voor
de PvdA het probleem van de eigendom volstrekt se-
cundair geworden is en de vraag naar de controle
over de economische macht «owel als over de verde-
ling van het nationaal inkomen de eigenlijk» moei-
lijkheid vormen» die geenszins opgelost wordt door
simpelweg overschrijven van het bezit op de staat.
Van, een werkelijk, bruikbare eenheid is op dit congres
niets gebleken, o& geen enkel punt kwam men tot een
gemeenschappelijke houding* nooh ten aanzien van de
a tooisvrsags tukken, nooh, ten aandien van Europa, nooh
$en aanzien van Ooat-Europa. iwee uitzonderingen!
Berlijn mag niet opgegeven worden, het Suezkanaal moet
ook voor IsraSl open.

Be ideolo^iaohe debatten

Deze begonnen met een rede van de Oos-
tenrijkse gedelegeerde Gaoar PÖÏJAE:. Wanneer men zioh
herinnertt dat het reeds vele jaren geleden is, dat
André BïIl^CP de bitse opmerking maakte, dat geen enke»
1̂  nationalisatie BO goed gelukt was als de nationali-
satie van de sooialistisohe partijen, kan het slechts
verwondering wekken, dat deze rede door de overgrote
meerderheid der deeineaera als ao nieuw werd beschouwd,
Be blijde instemming, die het referaat wekte, kan
slechts worden begrepen als opluchting, dat in dit refe-
raat tenminste een ideologisch doordaohte verklaring en
zelfs een verontschuldiging werd geboden voor het feit
dat er tussen de versohillende sociaal democratische
partijen geen gemeens ohappeli j k» politiek mogelijk was,
De inleiding werd op geen au kei punt aangevallen. Van
debatten kan men zelfs niet spreken, zichtbaar gaven de
verschillende sprekers, ieder voor zich, van tevoren
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voorbereide speeches ten beste, zodat het geheel als
Ipa zand aan elkaar hing, met veel aohoon klinkende
algemeenheden. De Nederlandse gedelegeerde VOOGD
stelde tenslotte nogal geïrriteerd vaat, dat iaën geen
enkel van de in deze tijd dringende ideologische
vraagstukken van de s ooiaal democratie had aantesm-
den., «odat het tijd werd» dat men een aparte conferen-
tie voor een echte Ideologische discussie zou houden.

De internationale situatie

a* Algemeen
jDe debatten over de algemene situatie

stonden volstrekt in het teken van S&I3BKBI&. Het eers-
te deel van sijn rede werd sonder schriftelijke tekst
door hem geïmproviseerd. De rede bood geen enkel nieuw
element. De laaide zwaartepunten waren de bekende laboor*
voorstellen voor een geneutraliseerde gordel midden door
luropa» in grote lianen aansluitend bij het SH)-B«utsoh-
landplan en de wantlnuo laar club*. Ten aanzien van beide
voorstellen ging een duidelijke scheidslijn door het
congres - aan de ene kant iabour en SPD, beide voor deze
plannen, aan de andere kant het merendeel der overige
partijen, &ie er in verschillende nuanceringen tegen wa-
ren. Door de tegenstanders, dia overigens tijdens de de-
batten nauwelijks aan het woord kwamen, werd in particu-
liere gesprekken atonder meer toegegeven, dat naar hun
mening beide plannen veel meer ver kie B ings tactische bete-
ken la hadden voor de Engelse en Buitse partijen dan
reële politieke betekenis. Emotioneel wekte natuurlijk
SAIfSSBüIi*s pleidooi tegen de atoombewapening veel ap-
plaus, praktisch echter was het inzioht, buiden de Engel-
se en Buitse delegaties, dat men hier met een illusoir,
niet -te verwezenlijken, hoofdzakelijk voor Bngals binnen-
lands gebruik bij de komende verkiezingen opgesteld plan
te doen had. Hoefteer dit juist was, bleek wel uit da ant-
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woorden van öAIüBKBLI» op twee hem gestelde vragen;
"Hoeveel landen Kouden 'binnen afzienbare tijd atoom-
bommen tonnen maken en dus in aanmerking komen voor
toetreden tot dese 01ub?** Antwoordt "SwaaK1*. s»eede
vraag: "Hoeveel landen souden giob bij deze club
moeten aansluiten alvorens Engeland bereid zou kun-
nen zijn afstand te doen zowel van de beschikbare
atoombommen als van de producttie ervan?1* Antwoord:
Vijftien1*..,.. He t was in verband hiermede typerend,
welke houding ftowel de Zwitsers als de Zweedse gede-
legeerden aannamen i Wij verlangen geenszins naar het
bezit van atoomwapens* Wij hopen zeer, dat het tot
atoomontwapening zal komen* Wanneer het eohter daar-
toe niet komt, aal voor ons ook de tijd komen, dat
wij ter wille van onze defensie en van on»e neutrali-
teit atoomwapens zullen moeten bezitten*

Over de neutrale gordel door Europa
werd niet veel gedlaouteerd. Haar buiten kon de In-
druk ontstaan, dat de Bui ts-Engelse opvattingen in
de een domineerden» in felle was bij de üoorse, Been*
s«, Nederlandse, Belgische en Franse delegaties van
sympathie voor desse plannen niet veel te bespeuren»
of zelfs «en duidelijke afwijzing zichtbaar.

Hoeveel betekenis overigens GAIÜSKBKIJ
aan «ijn plannen heoht werd gedemonstreerd door het
feit, dat hij, als enige, hierover een persconferentie
gaf, die overigens bij de pers sleoht '"aankwam1*, Het
gros der journalisten nam hem duidelijk niet au serieus.

b» Europa en de Europese instellingen.
Inleidingen hierover werden door Gerard

JAQUEï en BriOh OLIBNHAÜER gehouden. Be duidelijke ten-
dentie van JAQUET was vóór de zes, de even duidelijke
van OI)EERHAÜBH was voor de vrijhandelBKone. Ook ten aan*'
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zien van dit punt werd de enige toenadering, ja het
bondgenoot30hap tuasen Labour «B SPD, met een bijna
openlijk» anti-Franse evenzeer als anti-integratio-
niatiaohe pointe tegen da sas siohtbaar. De Pranaa
partij bevond sioh in aam pijnlijk isolement - toy
MÖÏdST was persoonlijk niet versohanan - de Franse
woordvoerder a waren op het congres JAQtJBa?, FI5EAU
on MOOH; zij vonden weinig we ar klank. Op da opsnba-
re betoging, dia in da Ernst-Marolc-Halle werd gehou-
den, was zalfo een Franse spreker geweerd. Ondanks
ha t protest van JAQUET had OUENHAUER geen Franse
spreker op dase betoging willen toelaten, aangezien,
naat OLLSïffiAUERs rapporteur aaide, "er zo'n atarke
antl*transe onderstromijag in het puhliek i» tenge-
volge van Algerije en iaën er dus, tilt vrees voor de-
monstratieve betogingen tij dans de meeting, da voor-
keur aan gegeven had geen Fr on a e spreker te la ten
Optreden.11 lat moge waar zijn, dat de 3133 zioh hier
tti"fe zorg voor aaö T*rale<tóitering der verhouding tot
da SF10 haaf t laten iaidaa» itowal op hat öoögras
echter als maar nog, op de betoging in da Emst-
Jferok-Hölle, kwam aan bondgenootschap tuisen Labour
en SPD 20 duidelijk tot uiting, dat man zonder ge-
vaar tot de conclusie kan komen» wanneer in Engeland
Labour «n in Duitsland d» SPD avontueel regeringspar-
tij EOU worden, wordt de gehele Siaropesa politiek zo-
ala dia *loa 1tot ttiayar oalsrikfceld heeft» onder» 1»-
boireö geworpen - iraa da Jranit^Dttilsa toanadaring
blijft niets over, da aemeensoheppelijko 5Sarfct komt
ia gavww?» de trtjlsuinft«Sji>9M wortt daarvoor In da
plaats gesteld, de Algiers-poli He k van Da OAÜ1LB af*
gekeurd, enz. ene. GAI5SKELL en 1BVAN werden als
diTa*s naar yoraa gadroa«an» 4« frwanam «ehtaraf ge-
houden, er werd zelfs gaan poging ondernomen een ob-
4«otiaf Itaht op da Algerijnse vri^fstöktee» t« warpan
of enige sympathie voor da Gemeenaohappelijlra Markt
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• De gedelegeerden van de sooialia-

ti»«k* taiigran1*nparti3«a öit Oost^Büröpa war«n
terneergeslagen. In de wandelgangen beklaagden
zien ar over, dat aan. heit lot van hun landen niet de
geringste aandaaht was basta ad, dat dit lot In de po*
litiek van de westelijke aooiaal damooraten geen rol
apeelt, dat «13 wel da ga la genheid hadden gekregen
een enk»l woord te spreken, maar heel goed wisten,
dat «13 öït te t het volgemd* oongres waar vsrdwijnen
rooeatea. S>* me a» tin verklaarden w* l voor e»n poging
t» zijn, «m door middel viaa h»t wH*uta0hlandplan* «.d.
van de Sowjetruasiaohe troepen In hun land bevrijd
ta worden» gaven eoht»r toe in de mogelijkheid van
de verwerkelijking van deze plannen geen enkel
trouwen ta hebben.

De inleidingen hierover waren van
Ifoshe SHAREïï en Aneurin BEVAff. De eerste werd door
de gedelegeerden «003? gewaardeerd vanwege net hoge
peil. Die van BEVAH werd door de meesten afgeweten
wegen» haar demagogische oppervlakkigheid, fan de-
batten over dit onderwerp kon nauwelijks worden ge-
sproken. ifcn was het ar over eens» dat het S uez ka-
naal voor laraè'l moet worden geopend.

inleiding van de Nederlandse gede-
legeerde Henri VOS over het probleem van de onderont-
wikkelde gtbieden wafct» v*«l li^val. Set loont «oh»
ter nauwelijks op de debatten in te gaan. Be grote
belang» telling van dit oongrea voor het probleem van
de onderontwikkelde gebieden is zeker voor e on goed
deel te verklaren ais een poging om, temidden van al
de onenigheid, nadruk te leggen op een ga b ie d, waar-
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op nog «en gemeensohappelijka s ooiaal demooratisohe
houding kan, Tfordan getoond* 3)0 houding ten aanaian
vaa tlt j^o1sl0emö<Mapl*x wafl ovarhaersend ejaotioiiael
en werd bepaald door wat men teem noamtn '"het oom"
plaas van h«1r Imroiwiaa sleohte gawetaii* ten op«t0ïvte
van de vr.o*g*X' koloniale landen. Man was het er
over aaws , dat da oniawitefcelde landen «en procent van
hun nationale inkomen ter Ijeaohilckins aoudan kunnen
«a mo«1»a 8li»llen voor halpv&r lening «an de onder-
ontw ikke 1de gebieden.

De reeolutiea ' . . . .

Ion aaneien van da algemene resolu-
tie JJB »©g 1»|ajQgw«iiElssöa m«Mlng te mak3Éa van het de-
bat, dat ontstond naar aanleiding van een Hoor 3 amen-
dement. Dit luidde in het oa1w«arpï

den
BQ»ia»öhttft «ad dan ^ndara» 41» die
fong eiaex ïrelhandelafcojie mastrtl»», mit
g3fë»»tiaÖj:ii0haif Sila gef Stort wtrdan.1*

Be Hoer ï1!!» MOE sta H» voor êaaa paragraaf ta wt3*i-
gen en te lezen t

""Ssfi Oongress oonsiders the estafellshtnent of
the Buropean Sooncaaio Oommunlty as * f Irat
step on the road to eoononiio onity of Europa
and inaia-ta -feat negooiations between the
oountries of the E.S.C, and the oountries
whioh are intareated in a free trade ar a a
should be . , . .and will alm at ar r iv Ing at an
arrangement, whioh pointa tha way to an
aOöaoaitd integration of 1fe« whole ©f 8«r opa . *

Too* d» txvaxw. w«a ftit amam4em«n1ï
volicomea aanvaardbaar, ai^ stelden aleohta voor in
plaats van ^bttwaan tfc«i eomtrUw of "fee BB0* t» 1§-



*bet»eenthe SSöt, d.w.zr. md«rhandelingen
twssan de BS0 als geheel ea de overige landen ta
'vragen, teer kraahtig verast van Britse si-}de,
gesteund door de Duitse «ijde» leidde tot verwer-
ping van fee t amendement «a handhaving vaa de oor-
«f pronk» Itlk» t«k»t.

Wat d« karawapenpassagas In d*
algeia«±i9 arssolïitie ba taf of t» wgiatrJUï. da laÏKïaï* en.
de franse poaltle naast eltaiai gegevan woardaa, tean
nog woïdan. opgaawrlct» dat het oongres de«a beida
paasagao niet als met elkaar in a-fcrijd besloot te

Het oongEes toonde afwezigheid van
eenheid» zowel in de ideologie als in politiek. Be
algemene resolutie overdekt dit iatwat, zi3 het ook
povear. Sterke toenadering tussen de Baritse en Dait*
$e partijen, diepe kloof tuaaen dece "beide en Frank-
rijk: (afkeer van Be fAXJEEË» affceaï van het Algerijnae
eontliot, afkeear van de franse toetreding en verdedi-
ging van de gemeenschappelijke Markt, afkeer ook van
de ?ran3« houding in Genève, van de Pranse alcepsis
ten aan_siea van verduconiagstonea in Boropa» kortom
tegenstelling op a3«le geiMedem en gespannen verhou-
ding tot de SPIÖ» öuy TKSita&i die aohter dit alle»
staat)» Wel ward gepoogd dese tegensta Hing niet te
zeer aan het liöht te la-ton tfeden, de poging lukte
maar matig. Benheid bestond slaohts ten aanalen van
Berlijn» het Suazkanaal-vraagatuk: en het probleem van
de onderontwikkelde gebieden.


