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- 2INLEIDING
Deze verhandeling gaat uit van de realiteit van de oorlog in
onze huidige samenleving. Deze oorlog is de strijd tussen de communistische- en de niet-comnmnistische wereld. Deze strijd neemt velerlei vormen aan, dan weer openbaart hij zioh als warme - dan weer als
koude oorlog. Vaak lijkt hij voornamelijk ideologisch bepaald, dan
weer lijkt het politieke karakter te overheersen. In de ene poriode
ligt het accent op diplomatieke -, in de andere periode op psychologische middelen. In het ene gebied wordt de atrijd openlijk, in
het andere gebied in hoofdzaak heimelijk gevoerd. Deze veelvormigheid van de oorlog in deze tijd en het groeiende bosef van de noodzakelijkheid van kennis van zijn vele aspecten, stimuleert eeu toeneraend aantal belangstollenden de studie van de verschillende onderdelen van deze atrijd tor hand te nemen.
Zoals dit zo vaak op andere gebieden ook het geval is, ontbroekt het niet aan volerlei detailatudies, terwijl slechts een goring aantal studies zich bozighouden met een weorgavo van het gehele terrein van de oorlogvoering.
Hot oorsto hoofdstuk van doao verhandeling is een poging daartoe, -waarbij zoveol mogelijk is aangesloton bij best&ando concepties, met dio wij'zigingen en aanvullingen die nodig geacht worden
ton behoove van eon enigszins duidelijk en ovorzichtelijk geheel en^
hot accent gelegd is op de koudo oorlog. / waarbij
Deze koude oorlog heeft verschillende zijden, de paychologische zijdo vormt het ondorwerp van het tweede hoofdstuk. Het voornaamste bestanddool van de psychologische oorlogvooring is de propaganda. In de strijd van het communisms is de propaganda een machtig wapen. Zij vormt het onderworp van het dordo hoofdstuk. Alhoewel de totalo betekenis van de propaganda wel zal worden aangegeven,
gaat het in dit hoofdstuk tooh voornameliok om de propaganda in verband met de psyohologische oorlogvooring van het oommunisme.
Al omvat psychologische oorlogvoering meer dan alleon de actios
5501
goricht op de tegenpartij,
in deze verhandeling cte psyohologische oorlogvoering van het communisme in hoofdzaak omschreven worden voorzover zij gericht is op de tegenpartijj de niet-communistische wereld.

- 3HOOPDSTUK I.
BE KOUDE OORLOQ.

1. Be oorlog in de samenleving.
Zo lang de mensheid bestaat is er oorlog gevoerd. De geschiedenis, zoals deze geleord wordt, is voor een groot deol d© goschiedenis van oorlogon. Gelot op de grote betekenis van de oorlogen in
de ontwikkeling vein de samenleving, is het wel zeer verwondorlijk
dat men zich zo woinig hooft toogelogd op de bostudoring van do oorlog als verschijnsel van die samenleving. Men hooft wol do krijgskunde ontwikkeld, maar niet oen leer over de oorzaken van de oorlog
of over do maatschappelijko gevolgen van een oorlog, Het is do grote vordienste van een Franse aocioloog, Gaston Bouthoul, geweoat
dat hij in een work - uitgekomen in 1951 eQ getiteld "Los guerros" de aaudacht vraagt voor een wetenschap welko zich bezig houdt mot
de oorlog als sociologisch verschijnsel• Zijn boek is to beschouwen
als een poging om de betekenis, de grondslagen en de inhoud van een
dorgelijke wotenschap aan te gevcn.
Inderdaad is er wel geen tijd denkbaar dat een wetenschap over
de oorlog meer noodzakelijk lijkt dan thans. Waar vroeger de schade en het leed verooraaakt door oorlogen tooh altijd vrij beporkt
bleof, zijn de govolgen van de moderne oorlog zo omvangrijk geworden,
dat ze in geen enkele relatie meer staan met die van vroogor* Be
nieuwste ontwikkeling van de moderne vernietigingswapens op grote
schaal heeft een peil bereikt, dat bij gebruik daarvan torecht gevreesd kan worden voor de vernietiging van onze beschtiving.
Naast de erkenning van do schrikwekkonde gevolgen van do moderno oorlog, groeit steeds meer het besef dat doze oorlog toch
blijkbaar enkelo funoties vervult in do samenleving en daar veel
stoviger in verankord is dan men vroeger wol meende. Dit besef
worpt de vraag op of de oorlog nu eigenlijk evenzeer een weeonlijk
onderdeel is van het roenselijk leven als de levensdriften of dat
hid to vermijden is, raits men de juiste maatrogelen maar neemt. Al
zijn er velen die menen dat oorlogen inhaerent zijn aan onze menselijke samonleving en daarom altijd zullen blijven bestaan, zijn
er de laatste tijd toch ook anderen die steeds meer gaan wijzon
op do mogelijkheid van hot vermijden van oorlogen.
Het geloof in doze mogelijkheid zal gebaseerd moeten zijn op
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inzieht in de oorzaken van oorlog. Alhoewel zeker nog geen eonstemmigheid bestaat over de oorzaken van oorlog, werpen onderzoekingen
van de laatste tijd hier toch wel wat meor licht op en de neiging is
merkbaar aan do bestudering van vraagstukken die op dit gebied liggen, meer aands.ch.-t te gacn besteden. Zo heeft het "Instituut voor
Sociaal Onderzoek" te Oslo een prijs van 10.000 Noorse kronen uitgeloofd voor het beste geschrift behandelend het "probleem van de betrekking van wetenschappelijk onderzoek tot de vredesprobleraen". In
1954 heeft het bovengenoomde instituut een boek uitgegeven onder do
<»
titel "Research for Peace" waarin de drio belangri jtabe ingezonden
essays zijn opgenomen. In het rapport komt een - op grond van do inzendingen - samenvattende beschouwing voor over de oorzaken van de
oorlog. Hieruit blijkt reeds duidelijk de veelheid on de gecomplicoerdheid van die oorzaken. Al zal in een bepaalde situatio een factor kunnen prevaleren, als regel is er toch sprako van een complex
van factoren die de oorzaak van een oorlog vormen. Zo zijn er ideologische, psychologische, politieke, economische en socialo factoren.
2. He warmo oorlog,
In het verleden was het begrip oorlog altijd verbonden met geweld. Von Clausewitz omschrijft in zijn beroemde boek "Over den oorlog" het wezen van de oorlog aldus: "De oorlog is een daad van geweld
om de tegenpartij aan onze wil te ouderwerpen. Het physieke gev/eld
is het middel, de vijand tot onze wil te dwingen het doel". (Doel
I, afd. 1, hoofdstuk 1, par. 2). •
In het hiervoor genoemde boek van Oaston Bouthoul "Les guerres"
komt op pag. 37 de volgende definitie voor van het begrip oorlogs
"In ee"n woord, de oorlog is een vorm van geweld die als wezenlijk
kenmerk heeft dat hij methodisch en georganiseerd is, wat betreft
de groepen die hem maken en wat aangaat de manier waarop deze hem
vooren. Daarenboven beperkt in tijd en ruimte en onderworpon aan
speciale rechtsregels, zeer veranderlijk naar plaats en tijdperk".
In de militaire besohouwingen over het doel van de oorlog wordt
dit ale regel op ee"n van de volgende wijeen omschrevens de eigon
wil opleggen aan de vijandj de wil van de vijand onderwerpen aan
eigen wil| de wil tot togenstand bio de vijand doen ophouden; de
wil tot tegenstand van de vijand breken.
Er is feitelijk geen verschil in deze doelstellingen, zij koraen op hetzelfde neer: de wil tot tegenstand bij de vijand breken
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De warme oorlog is dus het met geweld opleggen van do eigen
wil aan de tegenstander. Daze oorlog is altijd min of meer als een
uiterst middel beschouwd, men ging hiertoe veelal eerst over nadat
allerlei andere middelen - politieke, economische of psychologische gefaald hadden.
De wapens van de warme oorlog hebben een geweldige evolutie
doorgemaakt, de uitwerking van de primitiefste wapens is niet te
vergelijken met die van de modernste. Deze veranderingen hebben
vanzelfsprekend ook een evolutie veroorzaakt in de betekenis van do
warme oorlog. De gevolgen van de oorlogen in het verleden waren locaal, de moderns oorlog heeft universele gevolgen. Deze ontwikkeling heeft aanleiding gegeven tot een riieuwe opvatting over de warme oorlog. Deae strijd is zo vorsohrikkelijk geworden dat beide
partijen zioh van dit uiterst middel onthouden. Ook al zou men er
in slageu de andere partij te vernietigen, dan is er grote kans dat
de prije de eigen verniotiging is. Deze opvatting houdt zeker niet
in dat er geen "beperkte" warme oorlogen gevoerd zouden kunnen worden. De belangrijkste reden voor het niet meer willen voeren van
een onbeperkte warme oorlog is het bezit bij beide partijen van
nieuwe wapens met zeer grote vernietigingsuitwerking. Wanneer nu
beide partijen hun strijd niet buiten een bepaald gebied brongon
en zio bepalen zich tot het gebruik van de "conventionele" wapens,
dan is een oorlog ontstaan die men zou kunnen aanduiden als "beperkte warme oorlog" of "kloine warme oorlog in de koude oorlog".
Gelet op de hierboven aangegeven ontwikkeling in de oorlogvoering, alsmede in verband met de huidige politieke situatie die
bepaald wordt door de tegenstellingen tussen de communistische
on de niet-communistische wereld, bestaat de laatste jarsn de neiging te spreken over een niouwe of veranderde oorlogvoering. Van
een nieuwe oorlogvoering kan eigenlijk niet gesproken worden, terwijl de verandering slechta een verandering is van accent, dat vorlegd wordt van de gewelddadige naar de niet-gewelddadige wapena.
Deze veranderde oorlogvoering is niet slechts object van studio
voor de krijgswetenschap, maar ook andere wetenschappen gaan haar
steeds meer in beschouwing nemen. Alhoewel de boschrijvingen van"
de veranderde oorlogvoering op verschillende punten nog uiteenlopen, is er toch ook veel gemeenschappelijks. Over de naam heerst
in ieder geval eenstemmigheid, men noemt haar allerwege de "koudo
oorlog".
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3. De koude oorlog.
Van von Clausewitz zijn de beroemde woorden dat oorlog voortzetting is van politiek mot andere middelen. Hi;j wil hiermee aangeven dat de oorlog eea middel is ter bereiking van een politiek doel.
Wanneer gezocht wordt naar een naam voor de strijd die tussen staten of groepen van staten gevoerd wordt en waarbij de ene partij
haar wil poogt op te leggen aan de andere partij, dan ia do term
"politieke oorlogvoering" nog het meeat bevredigend, omdat zij kan
dienen ale een aanduiding van het gehele terreia van de oorlogvoering , welk terrein dan naast de warme oorlog de overige vorraen van
oorlogvoering omvat welke kunnen dienen om de wil aan de tegenpartij op te leggen. Na de laatste wereldoorlog openbaart zich bij
verschillende Amerikaanse beoefenaars der politieke en sociale wotenschappen de neiging meer aaudaoht te gaan beateden aan de atudie
van deze politieke oorlogvoering en haar onderdelen. In 1951 is er
in Amerika een boek uitgekomen getiteld "Propaganda in war and
crisis", waarin een serie opstellen van diverse schrijvera ia opgonomen, handelend over de propaganda, vooral ook in het kader van do
politieke oorlogvoering. In enkele van doze opstellen wordt hot gohele terrein van de oorlogvoeriug voorgesteld ale politieke oorlogvoering, welke zich bedient van verschillende middelen, waarvan de
voornaamsto zijns diplomatie, propaganda, oconomiacho- on militaire
middelen. De aanwending van de niet-militaire middelen om de eigon
wil op to leggen aan die van de tegenpartij kan men "koude oorlog"
noemeu*
Lat de aanduiding politioke oorlogvoering zeker niet allo elementen en facetten van de oorlogvoering dekt, blijkt wel wanneor
ideologische factoren in het gediug komen. Deze kunnen zeer belangrijk zijn, zij kunnen aan de strijd ten grondslag liggen en dacrdoor
ook het karakter van de gehele oorlogvoering bepalen. Zij kunnon
zelfs zodanig overhearsen dat de gehele strijd ook zou kunnen worden
aangeduid als ideologische oorlogvoering.
In do oorlogvooring heoft de spionnage altijd een belangrioke
rol gespeeld. De moderne oorlogvoering is niet denkbaar zonder spionnage* Dit geldt zowel voor de hete als voor de koude oorlog. Diplomatieke - eoonomiacho - en psychologiache oorlogvooring zullon
gebaseerd raoeten zijn op een zekere kennis, voolal verkrogcn door
spionnage.
Op grond van het bovonstaando kan thans de koude oorlog als
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oorlog de politieko oorlogvoering vormt en welke tot dool hooft
met niet-gowelddadigo wapons de wil op te leggen aaa de tegenpartij.
Doze koudo oorlog welke tea diepsto een idoologischo strijd kan
zijn, wordt hoofdzakelijk als diplomatieke, economischo en payohologische oorlog gevoerd, van welk geheel de apionnago een eaaontieel onderdeol vormt»
Uit hot voorgaande blijkt dat de koudo oorlog niot niouw is,
in do oudhoid had men roods oog voor zijn botekenis. In hot India
van v«5dr do Christelijke jaartolling beatond al oen wetonschap dor
politiok vastgolegd in leerboeken. Een van de bekendste leerboeken (Arthasastra) is dat hotwelk toegeschroven wordt aan Kautilya,
waarschijnlijk do sohuilnaam van eon kanaelier van een in do vierde eeuw voor Christus levond vorst. In dit loerboek laat hij zich
als volgt uit over de warme- en koude oorlogt "Wanneer gij het
land van Uw vijand in bezit wilt nomen, zult gij eon logor uitrusten om dit land te veroveron. Uw voetvolk zal als eon zwerm sprinkhanen over zijn land ueorstrijken. De wegen zullon daveren ondor
do wiolon van Uw krijgswagens. Door de wapenen zullen tallozon
van zijn on Uw krijgers gedood worden. Hot vuur van do strijd zal
de voldon vorschroeien on de woonatedon mot do grond golijk raakon.
Wannoor do maoht van Uw logor groot is, ault go do ovorwinning bohalen on gij on Uw krijgalioden zullon room oogston. Maar de rijkdom van hot land dat gij in Uw bezit wilde nomen zal vorniotigd
zijn. Ja, go zult Uw oigen sohuren van graan mooten ledigon om het
volk in hot overwonnon gobiod to voodon. Uw krijgaliedon zult gij
mooton aanwenden om do woonstodon dio zij eerat verwoest hobben,
weor op to bouwon on or zullon vole jaron voratrijkon voor de veldon woor do oogst oplovoron die zij v66r de strijd opbraohten. la
oen dorgolijko atrijd niot voolal hot najagon van wiardolozo room
door Uw krijgsoveraten? Neon, er zijn r»ndero wegen om hot land
van Uw vijand in Uw bezit te krijgen, zonder dat go de rijkdom
van dit land verlieat. En dit nu ia de hoogate kunat van do oorlogvoering: Zend welgekozen mannon uit dio het land van Uw vijand
ongemorkt binnendringen. Laat hen de zwakten van do vijnndolijko
veatingon verkennen. Hust hon uit met rijke middelen, opdat zo de
raadgovers van Uw vijand omkopen. Laat hen argwdan zaaien in do
harton van zijn vrienden en laat hon het vuur van de hr.at in de
harton van zijn vijanden aanstoken. Laat hon zijn vrouwen tot on-
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trouw verleiden en breng afgunat onder zijn zonen. Boloof zijn slaven de vrljheid on laat hon zijn lijfwacht tot opstand aemzetten.
Last de bronnen waar de lastdieren van aijn strijdimcht drinken vorgiftigen en de magazijnen waar zijn krijgsvoorraden zijn opgoalagon,
verbrandon. Laten zij wreodheden bega;in ondor hot volk uit nc.am van
Uw vijand, opdat zij morren zullen en Uw vijand h&ten. Zond eerst
Uw vertrouwenamaunen om dit te doen en laat dan pas Uw loger binnentrokkon om hot land in bozit te nemen. Want mot zijn land in onrust
en zijn vrienden on bloedverwanten tegen horn verdeeld, ze.1 Uw vijand er niet aan denken slag tegen U te lovoren. Hij zal vluohton en
ie veiligheid van aijn verborgen schuilplaats opzooken, aan U zijn
rijkdommen aohterlatond".
Wanneer do koude oorlog reeda ao oud is, dan rijst de vraag
waarom doze oorlog in de geschiedenia niot oen grotero rol gespeold
heeft, alamede de vraag waaraan dan de toenemendo betekonis van de
koude oorlog in deze tijd moet worden toegesohreven. Het zal niot
gemakkelijk zijn de rol van de koude oorlog in allerlei gebeurtenissen te bepalen, omdat hij zioh voor een deel in hot verborgene afspeelt en zijn uitingen en reaultaten nimmer zo exact zijn te bepalen ola dit bij oon warme oorlog mogelijk is. Verder, al was dan de
warme oorlog een uiterst middel, tooh werd vaak vrij snel no.ar dit
iniddel gegrepen. In deze tijd is dit anders geworden. Mon realiseert
zich steeds meer dat een warmo oorlog het einde van alle betrokken
partiJen kan betekenen. Bovendien groeit het besef dat do beoogde
doelen gehoel of practisch geheel ook op andore wijzo bereikt kunnen worden. Deze opvattingon, alsmade oen wereldsituatio welke
steeds meer bepaald wordt door de strijd tussen het communismo en
hot niet-oommunisme, hebben in het geheel van de oorlogvoering hot
accent verlegd near de koude oorlog.
Zoals hierboven is opgemerkt liggen aan de politieke oorlogvooring - en dus ook aan de koude oorlog - voelal idoologischo
togenstellingon ten grondslag. De ideologie verschaft niet alleen
een grondslag, maar ook een doel en een weg ter bereiking van het
doel. Zij geeft niot slechts een rechtvairdiging van, maor ook eon
motor tot de strijd. Wanneer de koude oorlog een ideologische
grond heeft, zal zij zich vooral ook riohten tegon do ideologie van
de tegenstander, veolal gepaard gaande met pogingen do eigen ideologie te verbreiden. <
De koude oorlogvoering zal - naaat ideologische oorlogvoering-
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vooral ook zijn diplomatieke - economische - en psychologische oorlogvoering. De diplomatieke oorlogvoering zal veelal bestaan uit politieke onderhandelingen die tot doel hebben de politieke macht van
de tegenpartij zoveel mogelijk te verawakken. De economische oorlogvoering heeft tot doel het materiSle potentieel van de tegenpartij
te verzwakken. Dit houdt niet slechta in de rechtstreekse aantasting van dat potentieel door sabotage, maar ook allerlei acties
tot doel hebbend te voorkomen dat stratogische materialen naar het
land van de tegoupartij gaan.
Een van de bolangriokste middolen om de wil van een andore
partiJ ondergeschikt te maken aan de eigen wil, is de psychologischo
oorlogvoering, waarvan de propaganda de voornaamste uitingsvorm is.
Bij de psychologische oorlogvoering aal door een bepaalde bewerking
van de geest, of om het anders te zeggent door de ondermijning van
het moreel van de tegenpartij, de wil tot tegenstand gebroken moeten
worden.
De spionnage is een integrerend onderdeel van de koude oorlog.
Doeltreffende spionnage versterkt de eigen positie, omdat de wetens*
schap omtrent de togenpartij vernjeerdeKjfwordt. Deze versterking kan
indirect zijn; men weet meer van de kracht en de zwakheid van de tegenpartij. Zij kan echter ook direct zijnj inliohtingen bij de tegenpartij ingewonnen - en tot heden in eigen kamp onbekend - worden
rechtstroeks voor eigen gebruik aangewend. Versterking van de eigen
positie is - relatief gesproken - verzwakking van de positie van de
tegenpartij. Deze verzwakking spreekt meer duidelijk wanneer de tegenpartij van een bepaalde monopoliepositie - welke zij op grond van
bepaalde wetenschap had - beroofd wordt.
D0 koude oorlog zal zowel openliijk als in het gehoim gevoerd
worden. De politieke onderhandelingen kunnen in het openbaar - zij
kunnen echter ook in het verborgen plaats vinden. De resultaten
kunnen geheel of gedeeltelijk of in het geheel niet geopenbaard
worden. De economische oorlogvoering fcan voor een deel bovengrondsen voor een ander deel clandestien gevoerd worden.
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Sabotage geschiedt in het verborgen , hetgeen ook zal gelden voor
een ondergrondse handel in strategische materialen.
De psychologische oorlogvoering zal voor een deel niet, maar voor
een ander deel wel verborgen blijven. Het propagandistisch bewerken
van personen of groepen zal veelal in het geheim geschieden, het
verspreiden van geruchten is ook een activiteit die in hot verborgene plaats heoft.
Eet gohoime karakter van de spionnage is evident*
Hier voor is gehandeld over de "beperkte T»arme oorlog" of
"kleine warme oorlog in do koude oorlog". Doze kan geen koude oorlog genoemd worden omdat gowelddadige middeleu aangeweud worden.
Voor de burgoroorlog geldt eigenlijk hetzelfde. De revolutio en do
staatsgreep liggon min of. meer in het grenagebied van de warmo en
koude oorlog* Vanwoge de gewelddadige aerd van\deze activitoiton is
er aanleiding ze niet tot de koude oorlog to rokenon.
Dat het begrip "koude oorlog" tot een duidelijke realitoit gewordon is bewijst wel do opneming in allerlei officiele stukkon. In
het door de Engelse Minister van Defensie aau het Farletnent aangeboden "Statement on Defense 1955" is eeu belangrijko plaats ingeruimd aan de koude oorlog. In de introductie komt m.b.t. dit onderwerp de volgende passage voor: "Het is zeker geen onderdeel van het
boloid van do regering om goen weerstand meer te biedon aan het communistische imperial!smo in de koude oorlog. Zwakte en besluitoloosheid tegenover beperkte agressie zullen niet baton ter afwonding van een grote oorlog. Hot bestaan van kornwapens kan - zoals
in Korea goschied is - de communistische machten van oponlijko gowapondo intervontio afschrikken, vanwege het risico van ontwikkeling tot een onbeporkte oorlog. Maar golijkelijk kan hot do indirecte aanpak door infiltratio on subversieve activitoiten aanmoedigon.
We zullen daarom, op S€n lijn met onze poging een afschrikkend middel te ontTrikkelen en ons klaar te maken tegen een grote oorlog,
onze verdediging tegen deze aanvalsmethode met alle ons ter beschikking staande middelen versterken. daaronder zonodig begrepen het
onderhouden van geschikte conventionele atrijdkrachten. Wij raoeten
onze rol spelen met de andere landen van het Gemenebest en met onze bondgenoten, teneinde de verspreiding van het communisme over de
wereld te weerstaan".
De grote betekenis die aan de koude oorlog wordt toegekend in
vergelijking met do warme, blijkt duidelijk uit de in deze nota
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2. hot voercn ran do koude oorlog; 3. do voorbereiding tegon een
warme oorlog.
4* Hot communlame en do warme oorlog,
In het communisms wordt onderscheid gemaakt tussen onrochtvaardigc en rechtvaardige oorlogen. Do onroohtvaardige oorlogen zijn de
veroveringsoorlogen die de bourgeoisie voert tegen het proletariaat,
de rochtvaardige oorlogen zijn de bevrijdingsoorlogen die het proletariaat voert tegeu de bourgeoisie.
Het communiame huldigt t.o.v. de oorlog min of moor tweeslachtige opvattingon. Enerzijds staat men er huiverig tegenover, anderzijda onderkent men do voordelen voor het communisme. In hun beschouwingen over de oorlog maken de communisten, behalve het eerstgenoemde
onderscheid, verschil tusson oorlogen van de imperial!stische machton ondorling en oorlogon van het imperialistisohe kamp tegon bet
communistische kamp.
Ten aanzien van de aerate soort is er de opvatting dat ze nadelig kuunen zijn, omdat ze v<5<5r het einde het oommunietiache kamp
in de strijd kunnon botrekken. Aan de andere kant kan eohter dit betrokken wordon in dio oorlog over het goheel bozien juiat ten gunste
van het oommunisrae werken. Lenin was vast van mening dat het imperialiamo zou leiden tot oorlogon tussen de imperialistiache maohten ondorling. Na do tweode woroldoorlog glngon er stemmen op in do SovjotUnie dio niet raoer geloofden aan de onvermijdelijkheid von dergelijke oorlogen. Tegen dezo opvatting is Stalin in zijn "Economisohe
problemeu van het Socialisme in de U.S.S.R." (1952) ingegaan. Hij
verdedigt daarin de atoiling dat de tegenstellingen tusson de kapitalistische landen onderling gezamenliok groter zijn dan die tusaen
hot kapitalistischo en het socialistische kamp en hij noemt daarbij
ale voorbeold do twoede woreldoorlog, die bogon als een strijd tussen kapitalistische landen. Hij meent dat er geen garanties zijn tegon een ontwikkeling in ovoreenkomstige zin en dat daarom de opvatting van de onvermijdelijkheid van oorlogen tussen de kapitalistisohe landon van kracht blijft.
Het betrekking tot het tweedo soort oorlog (tusaen het kapitalistische en het communistische kamp) is er de neiging in het oommunisme deze voorlopig te nadelig to ziou. Doze oorlog is pas voordelig wanneer de opbouw van het oommuniatisch kamp gehoel voltooid is
on het kapitalistisch kamp volledig gedesintegroerd. Lenin was er
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het communisrae onvermijdelijk was. Stalin schuift in deze opvatting een voorwaarde in, die de doctrine als zodanig niot aantast.
Hij meent dat oorlog onvermijdelijk is indien de oorlogsophitaers
vat krijgen op de massa's, maar dat de vrede bewaard kan blijven,
indien "de volken de zaak van het behoud van de vrede in hun eigen
handen nemen". (Pravda 17 febr. 195l). De huidige maehthebbors in
de Sovjet-Unie blijven rekening houden met de mogelijkheid dat hun
vredesoffensief niet de uitworking zal hebben die zij er van hopon
en dat de maoht van de "oorlogsophitaors" zo groot zal worden, dat
deze het "kapitalistisch kamp" in een warme oorlog zullen meeslepen.
Deze mogelijkheid is voor hen de rechtvaardiging van het op do been
houden van sterke strijdkrachten. Verklaarde Halenkov op 12 maart
1954 in een verkiezingsrede nog dat een derde wereldoorlog de ondergang van de wereldbeschaving zou betekenen, op het ogenblik
wordt door vele vooraanstaande communisten nadrukkelijk verzekerd
dat een derde wereldoorlog het einde van de kapitalistische wereld
zal zijn. Ook al geloven de communisten in de uiteindelijke overwinning van het communisms over het kapitalisme en ook al geloven
ze dat de wereldoorlogen hun tenslotte wiust opleveren, tooh blijven zij ook realisten. Dit laatste houdt in dat zij een open oog
hebben voor de mogelijke gevolgen van een oorlog met de modernste
vernietigingswapens. Deze oorlog wensen zij thans niet vanwoge de
geweldige risico1a daaraan nog verbonden en de ontegenzeggelijk hoge prijs die betaald zou mooten worden. En waarom? Het doel kan ook
op andere wijze geheel of practisch geheel bereikt wordenI de koude
oorlog.
5. Het communisme en de koude oorlog.
Het communisme streeft naar de wereldcommunistischo maatschappi j. Dit streven impliceert atrijd tegen de kapitalistische wereld.
Deze strijd kan, in navolging van het hierboven gestelde, politieke oorlogvoering genoemd worden. Hij wordt gevoerd op basis van een
idoologio, die voor het communisme de betekenis heeft van leer, geloof en drijvonde kracht. Vanwege de vele risico1s voorlopig aan
grote warme oorlogen verbonden, zullen deze vermeden worden. Indien deze oorlogen uitbreken tussen de "imperial!stische11 maehten
onderling, zullen zij benut worden om de zaak van het communisme te
bevorderen. Indien nodig zullen beperkte warme oorlogen govoerd
wordon. Burgeroorlogen, revoluties en staatsgrepen zullen de voort-

gang van het oommuniame moeten bevorderen. Overigena zal hot comraunismo, ter bereiking van zijn doel, de koude oorlog voeren, d.w.a.
door middel van politieke onderhandelingen, economische - en psychologiache oorlogvoering zijn wil pogen op te leggen aan de tegenpartij,
De politieke onderhandelingen zullen vooral gerioht zijn op de
veracherping van de tegenstellingen tusaen de niet-communiatiache
landen en met namo tussen die landen die in enig bondgenootachap tegon de communiatiache landen verenigd zijn.
De economische oorlogvoering zal tot doel hebben het materiele
potentieel van het kapitalisme aan te tasten. Actieve en paaaieve
sabotage zullen hiertoe aangewend worden. De paaaieve sabotage zal
voelal de vorm aannemen van atakingen, die ogenachijnlijk een sociaalr near in werkelijkheid een politiek doel hebben.
De paychologische oorlogvoering zal er vooral op gerioht zijn
het moreel van de kapitalistische wereld aan te tasten. Dit zal geaohieden door allorlei meusen en groepen tegen elkaar op te zetten,
waar geen apanningen zijn deze te scheppen en waar ze zijn ze te
veracherpen. Spanningen tusaen de klaaaen, tussen volken en him regeringen en tussen landen onderling. Deze oorlogvoering zal een zodanige houding t.o.v. het communiame moeten ontwikkelen dat de weerbaarheid tegen dat communiame ernstig ondergraven wordt.
Door apionnago zal geprobeerd worden de kracht en de zwakheid
van het kapitaliatisch kamp te onderkennen en dit zekere monopoliepositiea - welke beataau op grond van bepaalde wetenschap - te ontnemen.
De koude oorlog is voor de communiston de beate methods gebleken om de ontbinding van het kapitaliatisch kamp te bevorderen. Deze
deaintegratie heeft de meeate kane op' auccea indien de tegenatellingen in dat kamp verdiept en veracherpt worden. Volgena het oommuniame bevat het imperialisine enkele fundamentele tegenstellingen die
tenalotte zijn ondergaug zullen betekenen. Deze tegenstellingen zijn
die tuaaen kapitaal on arbeid, die tussen de imperialistische machten onderling en die tuaaen de imperialiatiache machten en de landen
die door hen uitgebuit wordon. Aan deze tegenstellingon - die door
gewijzigdo omatandighodon uiterlijk telkona kunnen voranderen, maar
fundamenteel dezolfde blijven- wordt door de oommuniaten de grootate aandacht bosteed. Vooraauataande oommuniaten hobbon bij horhaling op deze tegenatellingen gewezen. Zo merkt Molotov in zijn voralag "over de Internationale situatie on de buitenlandae politiek
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zelf en zelfs binnen de afzonderlijke partijen van de kapitaliatiache klaasen en groeperingen rekeniug te houden. Onze taak is het
deze tegenatellingen te benutten in het belang van het behoud en
de versterking van de vrede, ten einde de agreesieve en anti-»democratische krachten te verzwakken". (Voor een duurzame vrede, voor
volksdemocratie, 18-2-1955)»
De oommunisten gebruiken de term "koude oorlog" alleen in deze
zin dat het Westelijk kamp een koude oorlog voert tegen d© communistiaehe landen. In een artikel over "Collectief loiderachap" in de
Prawda van 27-12-1952 wordt hierover opgemerkt* "De politiek van de
tegen de Sovjet-Unie gevoerde "koude oorlog" is ten enenmale vijandig aan de zaak van de vrede. Zij belet normale botrekkingen tusaen
de ataten. Zij die tot deze agressieve politiek aanaporen zijn gekant tegen onderhandelingen en overeenkomsten tussen souvereine
staten en zio trachten vredelievende volken te intimideren met bedreigingen en wapengekletter".
De koude oorlog van het coznmuniame wordt door maaaa' a in hot
geheel niet onderkend, door velen sleohta nu en dan, er zijn er
echter ook velen die een open oog hebben voor het permanente karakter van deze oorlog. Ben belangrijke bijdrage hiertoe vormt de etudie van deze koude oorlog als geheel of van e^n van zijn aapecten
door militairen, beoefenaars der politieke of sociale wetenschappen
of door anderen. Al is er zeker geen eenatemmigheid in aanduidingen
en onderscheidingen op het gebied van de koude oorlog, er ia tooh
wel sprake van een zekere eenstemmigheid in de waardering van de betekenia van de koude oorlog van het communisme in deze tijd. Hieronder volgen dan enkele opvattingen m.b.t. de koude oorlogt
In 1950 is in Amerika een boek uitgekomen gotiteldi "The front
is everywhere" geschreven door W.H. Kintner, een Amerikaana offioier die in het kader van zijn studie aan de Georgetown Universiteit en daarna,speciale aandacht gewijd heeft aan het militaire
karakter van het communisme. Op biz. 169 achrijft hi;); "Termioton
oorlogvoering is een nauwkeuriger aanduiding .....Zoals oeh boom
moet rotten voor het hout grond kan verschaffen voor nieuwe groei,
zo moet, volgens de oommuniaten, de hele wereld aoals wij die ken-
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nleuwe orde kunnen bouwen. Maar om de boom van hot kapitalisme te
vernietigen, moeten de stevige vezels die hen staande houden uitgehold en verzwakt worden door termieten. Termieten-oorlogvoering
stelt elk© niet-communistische staat voor twee vijandent ee"n buiten en een binnen in. De vijand buiten is de U.S.S.B.van welks wedijver met de kapitalistische wereld Stalin opmerktei "Do een of de
ander moot overwinnen". De vijand van binnen is de vijfde oolonne
en haar vrienden, sympathiserenden en volgelingen".
In 1951 vorsoheen een boek van de bekende Fransman Raymond
Aron, "Les guerres en chafne". Drie jaar later verscheon de Engelse
uitgave "The century of total war". Op biz. 171 van de laatstgenoemde uitgave komt o.m. het volgende voor over de koude oorlogi "De
koude oorlog is een beperkte oorlog - beperkt - echter uiet wat betreft hetgeen op het spel staatf maar wat betreft de middelen door
de oorlogvoerenden gebruikt* Vanuit het standpunt van het Westen
bezien is hi j - direct en onvermijdelijk - het resultaat van de gedragslijn welke gevolgd wordt door het Kremlin en de gehoorzamende
partijen over de gehele wereldt propaganda, spionnage en sabotage,
agitatie en massabewegingen, burgeroorlog zijn de vier typische
vormen, meestal gecombineerd. We kunnen verder zeggen dat de koude
oorlog hev resultaat is van het Sovjetpropgramma van wereldveroveringf voor zo lang als het Kremlin zijn toevlucht niet neemt tot
open oorlog".
In december 1934 heeft een Amerikaanse commissie, de zgn.
National Planning Association, welke zioh bezig houdt met de studie
van de "planning" in de handel, de landbouw, de arbeid en de geleerde beroepen een verklaring uitgegeven over het Amerikaanse beleid
in de nieuwe phase van de koude oorlog. Hierin komt de volgende
passage voort "De huidige ori'entering van de Sovjetpolitiek suggereert dat de meesters van het Kremlin - terminate zolang als het
duurt - een wereldconflict wensen te vermijden. Het schijnt aannemelijk dat zij niet overijld willen aandrijven op een derde wereldoorlog tot zij overtuigd zijn dat de eerste slag zo verwoestend
zal zijn dat zij besllssend is. Zelfs dan zouden voortgaande successen in de koude oorlog werken als afschrikkend middel tegen bverhaastig avontuur. Due moeten wij verwachten dat voor enfge tijd
de Sovjet-Unie zal proberen haar heerschappij uit te breiden door
infiltratie, subversieve activiteiten, zelfs door eoonomische hulp
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bet Aziatische continent".
Het doel van de koude oorlog van net oommunisme is de landen
van de vrije wereld zodanig tot desintegratie te brengen, dat zij
Bonder meer toevallen aan het eommunisme of rijp zijn voor de dodelijke slag.
De koude oorlog van het communisme stelt het Westen voor vole
problemen. Een van de grote problemen is dat hio in bepaalde tijden
verminderd of zelfs ten einde lijkt, terwijl er in werkelijkheid
slechts aprake is van een tactiekverandering. Wil men de woorden en
daden van de communistisohe maohthebbers in hun werkelijke betekenis
vatten, dan zal men deze niet op nun uiterli^ke betekenis moeten
waarderan, maar ze moeten bezien tegen een achtergrond van een communistische strijd die meer dan 100 jaar geleden begonnen is en tot
doel neeft de vestiging van de wereldcommunistische maatschappio'.
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-17 HOOFDSTUK II
DE PSYCHOLOGISCHE OORL(IGVOERING

1. Het begrip psycholo^ische oorlogvoering.
Naarmate de psychologische oorlogvoering meer in de belangstelling
komt te staan, neemt ook bet aantal betekenissen dat aan het bogrip uordt
toegekend toe. Ogenschijnlijk zal het in ieder geval mocten inhouden,
dat het om oorlogvooring gaat en dat deze verbonden is met do psyehologie. Hier bcginncn zich echter do meningsverschillon reeds te vormen.
Er zijn er die ontkennen dat hier sprako is van oorlogvoering, anderen
menen dat deze oorlogvoering woinig te maken heeft mot de psychologic.
Eencrzijds is or de mening dat alloon t.a.v. oen vijand gcsproken kan
worden over psychologischo oorlogvoering, andorzijds dat ook hot boinvloeden van een noutrale partij, ja zelfs van de eigen parti;), ondor doze benaming gebracht kan wordon. Er is eon onge opvatting van hot bogrip
die het met propaganda voreenzclvigt, or is do ruimere opvatting die ook
let op do psychologischo uitworking van politioko-, economischo- en militaftro aotios.
Hot begrip heeft voor een doel de betokenis van oorlogvoering, voor
oen andor deol niet. Voorzover zij goricht is op de togenpartij is or
sprake van oorlogvooring. Immors zij vervult dan een bclangrijke rol in
het goheel van middolon dat in de politicke oorlogvoering aongewend wordt
om de eigen wil op te loggen aan do togonpartij. Voorzover or sprake is
van het belhvloeden van noutralon of vriendon kan or moeilijk van oorlogvoering gesprokon wordon. Bit goldt nog storker wanneor het om do eigon
groop gaat, hot lijkt vreomd do 'vorstorking van hot oigon moreel psychologische oorlogvooring te noemen, Toch wordt het begrip voolal in doze
ruime zin gebruikt, due de bolnvlocding van vijand, neutralo, vriond on
eigon partij. De oorlogvoering wordt psychologisch gonoemd, omdat zij
.
eft ao plycHsclio
stount op de wotcnschap dor psychologicIgestolohoid tot object hooft.
De psychologische oorlogvooring zal zich voomamolijk bcdicncaa van pripaganda, zij wordt echtor mode bepaald door allorloi handclingon dio oen
psychologisch effect hobbon mot betrckking tot de oorlogvooring.
Op grond van hot bovonstaando is hot mogclijk tot do volgende dofinitio te komon: Do psychologisohe oorlogvooring vormt zowel oon onderdeel van de koudq als van de warme oorlog, hear doel is oen psychologische bolnvlooding van tegenpartij, eigon partij, neutralo en vriend, in
hot belong van do oorlogvooring, haar voornaamste wapen tor ber*»iking
van het doel is de propaganda.
Waar de psybhologische oorlog een onderdeel is van de oorlog zal
hij ook door de Stoat gevoerd wordon. De Staat kan hiertoe oigen organon
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op het gebied van de psychologische oorlogvoering wolke goloid wordt door
de Overheid.
Voor de tweedo wereldoorlog word hot bogrip psychologischo oorlogvooring practisch alleen in militaire zin gcbruikt. Na do oorlog toon
hot begrip "koudo oorlog" zich vormdo, ging mon do ruimore bctekonis van
deze psychologische oorlogvooring inzion on gingen ook andoren dan militairon zich not do studie orvan bozighouden. Zo bostaan or thans studios
ovor dit ondervorp van beroepsmilitairon, van nlet-boroepsmilitairon dio
in do oorlog met doze psychologischo oorlogvooring to ma&on gohad hobbon
en van nict-militoiron. In allorlei militaire poriodiokon verschijnon
do laatsto jar on artikelon van milltairen dio wijzon op de groto botekonis van do peychologischo oorlogvooring, niot alloon in do warmo, maar
ook in do koude oorlog. Bijzondor waardevol zijn de bijdragen van degonen die in de laatste oorlog met de psychologische oorlogvoering to maken hobbon gohad en na de oorlog nun ervaringon in oen studio hebben vastgelegd, Een voorboeld hiorvan is het -in militaire krlngen voelal als
standaardwerk gebruikte- boek van de Amerikaanse hoogleraar Paul M.A..
Linebarger "Psychological Warfare". Dit book is in 1948 vorschenon on
handelde gehocl over do psychologischo oorlogvooring in de militairo
zin. Mogelijk onder druk van do nieuwo situatio -voelal aangoduid als
koude oorlog- on hot vorsohi^isel van allerloi publioaties op hot gobiod
van do psychologische oorlogvoering, verscheen in 1954- oen. tweedo druk.
Hierin is een gehoel nieuw deel opgenomen handelend ovor do na-oorlogso
situatie. Alhoewel hot enerzijds aansluit bij de oorste drio dolon van
hot boek on stark militair bepaald blijft, is het onderwerp hier toch
in een vool miners zin behandold, waardppr ook dc niot-militairo olementen tot uitdrukking gebracht worden. Ook niet-militairo schrijvors
bestuderen met groeiondo bolangstelling hot vorschijnsol van do psychologische oorlogvooring. In kranton en tijdschriften neemt het aantal
artikelen op dit gebiod toe* Speciale studies worden aan het ondorworp
gewijd. Zo kwam in 1951 in Frankrijk een book uit gotitold "La guerre
en question". De schrijver, Jules Monnorot -die roods bokondhoid verworven heoft door zijn studies ovor hot communisme- behandolt do stijd tusson do conmunistischo en niet-communistischo woreld on toont aan hoc deze in hoofdzaak een psycholog.-*.6che oorlog is.
De psychologische oorlogvoering is op verschillendo wijzon vorbonden met do andere zijdan van de koude oorlog, Bohalvo dat zij op het-

zelfde doel gcricht is, ondorsteunt zij vaak direct de diplomatioko- on
economischo oorlogvooring, welke op hun bourt de psychologische oorlogvooring mode bcpalen. Polltieke onderhandolingen, alsmode oconomische
maatregelen, kunnen cen duidelijk psychologisch effect hebben.
2, Het moroel in verband mot de psyohologische oorloffvoerfoft,
Hiervoor is als het dod van de oorlogvoering gesteld hot opleggcn
van de wil aan do tegonpartij. Ook do psychologische oorlogvoering dient
dit dool; ten oanzien van de vijand zal dit neorkomcn op het broken van
dions wil tot strijdon, met betrekking tot do eigen partij het verstorken
van de vil tot strijden. Ihdien in verband met de oorlogvoering over
"moreol" gesproken wordt, dan komt dit begrip voor een belangrijk deel
overeen met de wil tot stridden, Indien do beinvlooding van neutralen en
vrionden buiten beschouwing golaten wordt, zou men psychologische oorlogvoering dus ook kunnen noemen: het versterken van het eigen moreel en het
ondormijnen van hot moreol van do tegonpartij. Er zijn oen aantal factoren die van grote invlood zijn op dit moreol. Al ligt het begrip buiten
do materiaLo sfeer, toch spelen stoffelijke factoron een belongrijko rol.
Voodsel, kleding en opwekkonde middolen kunnen in bepaalde omstandighedon
hot moreel in belangrijke mate bepalen. Om het moroel op peil te houden
zal men niet beneden von bepaald materieel minimum kunnen goan. Het geloof in de goede zaak, in het dool waarvoor mon strijdt, is eon voornamo
factor in het moreel. Vertrouwen in de leiding eveneens, verbrouwen in
deze zin dat men gelooft dat deze leiding de juiste weg bewandelt en de
geschiktste middelen aanwendt ter bereiking van het gestelde doel. Naast
vertrouwen in de leiding is vertrouwen in elknar een belangrijke moreelbepalende factor. Ter opbouw van het moreel is het van veel belang de
tegenstellingen die in eigen kamp bestaan en die het moreel kunnen aantasten te eli miner en en indien zulks niet mogelijk is, toch in ieder geval zoveel mogelijk te verzachten. De psychologische oorlogvoering gericht op de versterking van het eigen moreel zal 003 rnoatso hqTobcu voor
bovengenoemde factoren. De psychologische oorlogvoering welke gericht
is op do ondermijniag van de tegenpartij echter eveneens. Zij zal pogen
het geloof in do goede zaak te verzwakken. Zij zal pogen aan te tonen
dat het doel nimmer te beroiken is of dat het werkelijke doel tegengosteld is aan hot beweerde doel. Zij zal do leiding in discredict pogon
te brengen door te wijzen op haar onedele motievon, haar verkeorde inatelling, haar onbekwaamheid en wat or alzo meer aan slechts oangcvoerd
kan worden. Een veol beproefde methode om het moreel van de tegenpartij
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to ondermijnen is hot vorgroten van do tegonstellingon wolko in haar
kamp bestaan. Do tegenstellingon dionon ocrst opgespoord jto worden, or
kunnon ook togenetcllingen gcmaakt wordon. Waar zo bostaan dionon zo
verschcrpt te wordon. Schorpe, op alle mogelijkei.manioren lovcnd gchouden, togonstollingon hcbbon op do duur oen ontbindende invlood op bet
gcheel. Zij ondormijnon do oonheid on voroorzaken conflicton dio de
kracht van do gomoonschap ornstig aantastcn.
Do psychologischo oorlogvocring boporkt zich niot tot do oigon
partij on do togonpartij, moor richt zich ale rogel ook tot noutralon
on vriondon, wier wil in doze zin befiivlood diont te wordon, dot do neutralon tot vrienden wordon en de vrienden tot groter vriendon. Dit zal
geschiodon door do tegenpartij voor te stollon ale een bedreiging voor
do mcnsheid, als 6chadelljk voor individu on goraoonschap, torwijl do
eigen partij in tegengestelde zln wordt voorgesteld. Hot op allo mogolijke wijzon vorbondon zijn mot do oigon partij wordt voorgestold als
een dionst can do gomoenschap on bovendion voor de betrokkona voordolig,
Allorlei vriondolijke actios zullen oen wolwillond klimaat mooten schoppon, waaruit tenslotte eon pormanont wolwillendo houding zal moot on voortkomen. Zoals do psychologischo oorlogvoering ton opaichVvan do vijand
bepcrkt
zioh voor oon belangrijk deel tot net vorgroten van de tegonstollingon
zo wordt ton opzichto van neutralen en vriendon, evenala goldt voor do
togenstollingcn in eigon kamp, zoveel mogclijk gepoogd de tegenstellingen op te hoffen en daarvoor in do plaats bopaalde bindingon to vestigen.
3« De propaganda in vorband mot de psycholo^ische oorlogvooring.
De botokonis van do propaganda is veelomvattond. Do rosultatcn van
de wotonschap dor psychologie hebben het inzicht in haar aard on mogelijkhedon vordiopt. De toepasaing van andoro wotonschappon hooft eon gowoldigo vlucht gogovon aan haar vorsproidingsmiddolen. Zij kan in bclangrijke mate moeworkon aan do vorming van do publioke opinie, wolke
in do democratic van zeor groto botekenis is en in autoritair geaesgoordo landon toch altijd een factor blijft waarmee do regoerdors ernstig
rekoning hebben te houden.
Do modorne mons, die in eon steoda gocompliceorder worold leeft,
heeft -om de aituatie om zich heen te kunnen begrijpen- tolkens nieuwe
kennis nodig. Hij mist voelal do tijd, de golegenhoid of do intoresse
om zich hierover enigszins grondig op de hoogte te etcllon» Hot gevolg
is dat hij m.b.t. oilerlei zaken slechts een zeer oppervlakkigo kennis
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bezit, wolke hem veelal door middel van propaganda is bijgebracht, Het
leven is niet meer denkboar zonder propaganda. Op velerlei gebied en op
alle mogelijke manieren wordt de mens propagandist!sch beJnvloed. Al kan
due de betekenis van de propaganda niet gemakkelijk OTerschat worden, oan
de andere kant blijft toch ook waar dat zij zeer zeker hoar beperkingen
heeft, welke enerzijds liggen in de omstandigheden van hen tot wie de
propaganda gericht wordt, anderzijds in bun psychische gesteldheid.
Het hoofdbestonddeel van do psychologische oorlogvoering is de propaganda. Over de relatie tusson psychologische oorlogvoering en propaganda laat Paul M.A, Lineborger zich in zijn hierboven genoemde book
-"Psychological Warfare"o.m, ols volgt uit: Psychologische oorlogvoering, in de ruime zin, bestoat uit de toepaesing van onderdelen
van de wetenschap der psychologie op de oorlogvoeringj in de enge zin
omvat zij hot gebruik van propaganda tegen de vijand, tezaben met die
militaire operation el e maatregelen welke de propaganda kunnen aanvullen
(biz. 25), In zijn book geeft do schrijver ook de in 1953 gegeven definitie van psychologische oorlogvoering van de Amerikaanse "Verenigde
Chefs van Staven": Psychologische oorlogvooring oravat het planmatig gebruik van propaganda en vorwante maatregelen van informatievo aard, boogend de meningen, emoties, instellingen en het godrag van de vijand of
andere vreemde groopen zodonig te be£hvloeden ols nodig is om het volvoeren van het nationale beleid wi het volbrengen van nationale doeleinden te onderstounen.
Met betrekking tot de propaganda is er na do tveode oorlog duidelijk
sprake von sen toenemende belongstelling voor hoar verschillende aspecten. Met de voortgang van de socialo en politieke wetenschappen ontwikkelt zich ook de studio von do propaganda in hoar verschillende vormen,
zoals politieko propaganda on commorciele propaganda an in hoar relatio
tot spociale onderwerpon, zoals de publieke opinie of de oorlog. In 1955
is er een studie uitgekomen van Dr.G.A.M. Vogelaar, getiteld "Systematiek en Spclregols van do Overheidsvoorlichting", waarin zelfs gepleit
wordt voor een speciale voorlichtingswetenschap. De schrijver moent dat
het zeer nuttig zou zijn, Indian m.b.t. onderwerpen zoals reclame, politieke propaganda, porswozen,"public relations" on al dergelijke terreinon, de studio van do verwontschap van ol deze terreinen en de gomeenschappelijke noemer waartoe zij herleid kunnen worden, ter hand zou wordon gflnooen.
Er bestaan volerlei omschrijvingen van het begrip propaganda. Hioronder volgen or een drietalj
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"In deze algemene en rulme opvatting is propaganda alle voorlichting die de voorgelichten door sen gekleurde voorstelling van feiten
poogt te brengen tot opvattingen of actie in bepoolde zin, dus ongeveer
wat wij wilsbelnvloedende voorlichting noemen. Wanneer men nu het pejoristisch element, hetwelk velen in het begrip menen te moeten brengen,
eens even wegdenkt, dan is propaganda in de ruime betekenis het best to
kenmerken ols persuasieve (overredende) voorlichting*11
(Dr.G.A.M. Vogelaar - Systenatiek en Spelregele van de Overheidevoorlichting. 1955 biz. 77)
"Laten we besluiten met te zeggen dat de Propaganda een karakterietieke werkelijkheid is van onze huidige beschaving. Zij is voortaan
een wetenschappelijke techniek die, zowel door voortdurende actie als
on
door het rationale methodische benutten van zokere ndddelen, tot doel
heeft de instemming van de massa's ten opzichte van een idee of een dochen'
trine te wekken, do stetin van bun opinie te verkrijgen, ja zelfs le wikkolen in een bepaalde actie."
(Jacques Driencourt -.La Propaganda nouvelle force Politique - 1950 biz. 26)
"Propaganda omvat het planmatig gebruik van enige vorm van medodeling, beogend de geesten, emotios en daden van oen bepaalde groep voor
een speeiaal doel to bolnvloeden."
(Paul M.A. Linobarger - Psychological Warfare. 195-4 - biz. 39)
Op grond van het bovenstaande zou een definitie van het begrip
"propaganda" in verband mot de psychologischo oorlogvoering als volgt
kunnen luiden: Propaganda ten dienato van de psychologiache oorlogvoering is do activitoit welko door het planmatig gebruik van de daartoo
geeigende middelen beoogt zodanig in te werken op do opinie en installing van een bepaalde groep personen, dat daaruit handelingon ten gun—
ste van de eigen oorlogvoering voortkomon.
Het effect van de propaganda.
Uit de bovenstaande dofinitie blijkt dat het dool van de propaganda oon zodanige beinvloeding is dat daaruit bepaalde daden voortkomen.
Daar gaat het tenslotto om, oen veranderde opinio of instelling is niot
voldoende, indien deze zich ook niet uit in daden ten gunste van do dooleinden van de psychologische oorlogvoering. Zo zullen do communisten
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gaarne zien dat in de Westerse wereld door nun propaganda een vriendelijker houding t.o.v. de Sovjet-Unie ontstaat of een onvriendelijke
houding t.o.v. Amerika, zij hopen echter op meer, n.l. op acties ten
gunste van de SovJet-Unie en tegen Amerika.
Deze activiteit zal eerst plaats kunnen vinden na een zekere beinvloeding van rain of meer aan de oppervlakte aanwezig of dieperliggende
gebieden van de persoonlijkheid. Verschillende verdelingen en aanduidingen zijn mogelijk, hier zal het onderscheid gevolgd vorden dat Dr,A.M.J,
Chorus maakt in zijn boek "Grondslagen der Sociale Psychologie11 (1953).
Hij handelt daarin m.b.t. het sociale gedrag van de mens over "opinie"
en'Instelling". Op de volgende wijze omschrijft hij o.m. de opinie:
"Opvatting is een algemene neutrals term voor een vorm van kennis betreffende iets of iemand. Is deze vorm van kennis, dit geheel van oordelen
en redeneringen, critisch doordracht en gefundeerd dan noemen we zulks
een wetenschappelijke opvatting of zekere kennis; is die opvatting niet
critisch gefundeerd, meer of minder vaag, subjectlef en toevallig van
aard dan spreken we van opinie of mening, soms van vermoeden of gevoelen
al naar gelang we ons meer of minder zeker Voelon van onze opvatting. In
zulk een opinie zit impliciet een oordeel of geheel van oordelen opgei.0ten, waarin vroegere waarnomingen, herinneringen, vorbeeldingen en gedachten een rol spelen." (biz. 335) De "instelling" wordt o.m. alsvolgt
omschreven: "Er is vooreerst een zekere gereedheid of bereidheid tot
actie in opgesloten........ Vorder wordt die gereedheid godragen door
een zekere mate van emotionele druk en gerichtheid van het streven: er
is belangstelling in een bepaalde richting. En als zodanig oefent de installing op de parsoon een zekere determinerende strekking uit: de persoon wordt door zijn installing selectief ten aanzien van de di&gen in
zijn omgeving. Tenslotte is de instelling geen gedraging als zodanig
maar datgene wat gedrag mogelijk maakt en bepaalt." (biz. 342) De schrijver noemt attitude, instolling en gezindheid practisch in e*6n adem; het
verschil tussen de laatste twee ziot hij in deze zin dat de term instelling meer rekoning houdt met "uitwcndige" gereedheid on de term gezindheid meer verwijst naar een "innerlijke" gesteltenis, (biz. 346)
Het gaat er om door propaganda tot handelen te brengon. Daartoe
mooten de opinie on de instolling be&vloed worden. Do instelling wortolt woer in dieper liggondo gebieden van do menselijke persoonlijkhoid,
waar de drifton de moast fundamentele trek van de menselijke natuur bopalen: de bevrediging van behooften. De instelling komt tot stand onder
•en
invlood van aanleg, ervaring miliou.Vooral is hier ook van bolang de
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mate van verbondenheld met een bepaalde groep* Is die verbondenheid
groot, dan is de installing van de groep veelal ook die van het lid van
de groep*
Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan dient te wordcn, vil
de propaganda zoveel mogelijk^ucces hebben en doze voorwaarden bepalen
de tactiok van de propaganda. Hieronder ztillen er een dti«tal g<eio>etod
worden:
In de eorste plaats zal er rekening gehouden moet en worden met de
factoren welke een rol gespeeld hebben bij de vorming van de opinie en
de instelling. Er zal vooral ook rekening moeten worden gohouden mot de
dicpsto behoeften uelke hun invloed uitoefenen op de ins telling, omdat
de propaganda zich zal moeton riohten op de bevrediging van daze behoeften.
De propaganda zal zich van symbolen en leuzen moetoi bedienen. Doze
zullen ondordelen van de doctrine op korte, krachtige en sprekende wijze
veer moeten geven en -alhoewel ontleend aan rationele concepties- oen
emotioneel effect moeten bewerken.
Van groot belang is de voortdurendo herhaling. Wanneer een bepaalde boodschap telkons wordt ingehamerd en de omstandigheden zijn overigens niet ongunstig voor het Ingqng doen vinden van deze b^jodechap, dan
kan doze herhaling oen uitermate belangrijke bovorderande factor ml$.i,
In het meergenoende boek "propaganda in war and crisis" worden in eon
opstel van DanielLerner, getiteld "Effective Propaganda, Conditions and
Evaluation" de volgende voorwaarden voor eon effectieve propaganda genoemd: 1. De aandacht van het publiek moet verkregen worden. 2. Het geloof van het publiek moet verkregen worden. 3. De ontvankclijkheid van
het publiek moet de wijzigingen welke do propaganda beoogt insluiten ale
een aannemelijk alternatief t.o,v. huidige verwachtingen. 4, De omgeving
van het publiek moet de door de veranderde verwachtingsstructuur voorgeschreven handelingen mogelijk maken.
Walk effect kan -met inachtneming van de noodzakelijke voorwaardon- van de propaganda verwacht worden ? Een opinio welke hoofdzakelijk gevormd wordt door verstandelijk donken kan gewijzigd worden Indien hot veretand de propaganda aanneemt> Naarmate het gevoelslevon moospreekt in de opinie, wordt do betekonis van do "kennis" welke de propaganda verschaft minder. Waar nu in de instelling het gevcdsloven een
groter Invloed uitoefent dan in de opinie, geldt hier nog in sterkere
mate de verminderde betekenis van kennisverschaffende propaganda. Kan
de instolling veranderd worden en zo ja ook door propaganda ? Men is

het er algemeen wol over eens dat de instelling verandord kan wordon,
zij hot ook dat hleraan veelal een lang proces voorafgaat. Al speelt in
de instelling het gevoei een belangri jka? rol dan in de opinie, het verstandelijk element is evenzeer aanvezig en een voortdurende kennisverschaffende voorliohting kan zeker een ontwikkeling in de gewenate richting bevorderen^ Het gevoelselement ih de instelling eist ean andersoortigo bewerking* Om dit te doen veranderon zullen vaak geheel nieuwe
ervaringen noodzakelijk blijken, terwijl nieuwe bevredigingsmogelijkhoden gezocht zullen moeten worden voor de behoeften welke aan de oude instelling ton grondslag lagen« Wanneer iemand een anti-Amerikaanse instelling heeft, don kan deze op verschillende manieron tot stand gokomen
zijn. Hij kan een beperkt aantal Amerikanen ontmoet hebben in zijn loven en met al doze Amerikaneh onaangename crvaringen opgedaan hebben.
Het kan ook zijn dat hij in een anti-Amerikaans milieu is opgevoed en
dus altijd slechte in ohgunstige ziri over Amerikaiiaiheeft horen sp: eken,
Een op deze trijze verworven instelling zal niet zo gomakkelijk "woggopjraat" kunneh tforden> het is niet onwaarschijnlijk dat een dergelijko
bewerking zelfs gehoel zonder succes blijft. Het zal veelal blijkon
dat hij een groot aantal prettige ervaringen met Amerikanen moet opdoon,
voor hij zijn instelling gaat wijzigen. Spruit zijn anti-Amorikaanse instelling voort uit zijn agressieve natuur, dan zal veelal blijken dat
zijn instelling slechts verandort indien hij een nieuw object voor zijn
agressieve behoeften vlndt. De kansen van de propaganda om de installing
te veranderen zijn minder groot dan om de opinie te verandoren, toch
zijn zij zeker aanwezig. In het voorboeld hierboven genoemd zal een
voortdurende belichting van de goede zijden van de Amerikanen zekor op
de duur invloed kunnen uitoefenen. Hog betor zal werken het in aanra^»g brengen met Amerikanen met wie geen onaangename, raaar juist de prettigste ervaringen worden opgedaan, Deze bewerking biedt een groot aantal
mogelijkheden* Men kan de betrokkene uitnodlgen om enige tijd naar Amerika te komen* Men kan hem in zijn eigon land in gezelachap brengen van
Amerikanen die hem zeker sympathiek zullon zijn. Men kan horn literatuur
vors chaff on over Amerika* Mon kan hem ijlms tonen over dat land* Men
kan hem bijeenkomsten van Amerikanen bij laten wonen. Men kan pogen do
banden die hlj heeft met een groop welke anti-Amerikaans is inge&ttjld
te verbrsken. Do propaganda varieert hier van direct tot indirect.

- 26 5» De middelen van dp propaganda*
De middelen van do propaganda zou men kunnen onderscheiden in directs en
indirecte middelen. Mot de laatste worden bedoeld bepaalde acties die
ogenschijnlijk geen of niet allereerst een propagandadoel diencn, maar
in werkelijkheid in de eerste plaats dat doel hebben, zoals culturele
manifeetaties, tentoonstellingen, sport e»d. De bedoeling hiervan is
vooral om een welwillender klimaat te schCipen t.o.v. het land of do
groep die de acties uitvoert. Dit resultaat kon bereikt worden door een
ballot uitvoering, maar ook door eon landbouwtentoonstelling, eon wetenschappelijk congres of een voetbalwedstrijd,. Doze methodiek is voornamolijk gebaseerd op de neiging van de mens,wanneer bij bepaalde kwalitoiten van eon ander bewondort, minder goede eigenschappen in eon vriendelijker licht te zien..
Met betrokking tot do directe propaganda zou het volgende onderscheid gemaakt kunnen worden:
1. het gesproken woord,
2. geschriften,
3. vieuele middelen*
De ontwikkoling van do tochniok heeft ook de stoot gegovon tot do ontwikkoling van de mogolijkhedon om op snello wijze, op grote schoal on
op verre afstand propaganda te vooron. Door de radio is do gehcle worold
bereikbaar geworden.
Het gesproken woord blijft een belangrijk propagandamiddel. De botokonis ervan wordt niet slechts bepaald door de kennis die verschaft
wordt, maar veelal ook door de emotionele uitwerking. Het publiek reageert
als massa -in de zin van een groop monsen die bij elkaar is- veelal anders op propaganda dan dogenen die deze massa vormen zoudon doen indien
zo alleen zouden zijn. Het gosprokon woord, op do juiste wijzo gebracht
en in de juiste omgoving, kan eon machtig effect uitoefenon.
Propaganda door middol van geschrifton biodt volo mogolijkhodon,
waarvan do voornaamste wol zijn booken, kranten, tijdschriften. Hot grote voordeel van het goschrcven woord bovon het gosprokon woord is dat
het eerste d*«fr voel duurzamcr is. Het geoft moor aan kennis, immors hocvoel vcrvliegt niet wannoer men mondeling wordt toegosproken. Men hooft
moor mogelijkheden tot vorstandelijke bezinning. Eon nadocl is dat hot
hierboven genoemde emotionolc clement dat bij hot goeprokon woord zo
stork aanwezig kan zijn, gcmist wordt.
Ondcr de visuele middelen van de propaganda neemt do film do bo-
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porfectionerend workt, stijgt do bctokenis van do film als propagandamiddel. Het zicn van lets maakt op de meeste menson eon groter indruk
dan hot horcn vertellen. Het zien naar een film is oen gemakkelijko manior om iets op to nemen, dus ook om belhvloed te worden. Indien de film
"sprekend" ia, komt er nog bij de invloed van hot gesproken woord, dat
in combinatio met do beelden krachtig kan werden. Het zelfdo geldt min
of meer voor het toneel. In vorschillcnde kringon is men zjch do laatste
tijd in toenomende mate bewust van de belangrijke rol welke hot toneel
kan spelen als middel van do propaganda.
Enkele bijzondere propagandamdiddolen, welke te loschouwen zijn ols
combinaties van de voornoemde middelon on die succesvol kunnen werken,
zijn het gelllustreerde blad on do muziok, Het gelllustreerde blad hooft
de aantrekking van het visuelo, verbonden mot niet to uitvoorige boschrijvingen en vorhalcn. Muziok -als bcgoleiding van anderc middclcn, maar
ook in de vorm van liederen- oefent vooral een euK.tibnele working uit.
Met betrekking tot propaganda gevoerd in hei kader van de spychologische oorlogvoering, wordt wel eons onderscheid gomaakt tussen witto,
grijze en zwarte propaganda. Het criterium is hoofdzakelijk de bron. Witte propaganda wordt openlijk gevoerd en vermeldthaar bronnen. Zwarto
propagejida vermeldt gcen bronnen of noemt andere dan de werkelijke* Een
belangrijk hulpmiddel van de zwarte propaganda is het gorucht. Hot ontstaat in bet verborgen, de bron is niet bekond of met opzet wordt een
valse bron genoemd. .De grijze propaganda kenaerkt zich wat de bron betroft door vaagheid, dozo wordt in het midden gelaton.
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HOOFDSTUK III
EE R5YCHOLOGISCHE OORL6GVCERING VAN HET CCMMUNISMB
1. De relatie tussen de psychologische en de koude oorlog van het
communisme.
In het eerste hoofdstuk is de koude oorlog als volgt gefonnuleerd:
De strijd welke tezamen met de warme oorlog de politieke oorlogvoering
vormt en welke tot doel heeft met niet-gewelddadige wapens de wil op te
leggen aan de tegenpartij. Deze koude oorlog, welke ten diepste een
ideologische strijd kan zijn, wordt hoofdzakelijk als diplomatieke,
economische en psychologische oorlog gevoerd, van welk geheel de spionnage een essentieel onderdeel vormt.
De strijd van het communisme werd als volgt aangegeven: Het comraunisme streeft naar de wereldcommunistische maatschappij. Dit atreven
impliceert strijd tegen de kapitalistische wereld. Deze strijd kan, in
navolging van het hierboven gestelde, pplitieke oorlogvoering genoemd
worden. Hij wordt gevoerd op basis van een ideologie, die voor het communisme de betekenis heeft van leer, geloof en drijvende kracht. Vanwege
de vele risico's voorlopig aan grote warme oorlogen verbonden, zullen
deze vermeden worden. Indien deze oorlogen uitbreken tussen de "imperialistische" machten onderling, zullen zij benut worden om de zaak van
het communisme te bevorderen. Indien nodig zullen beperkte warme oorlogen gevoerd worden. Burgeroorlogen, revoluties en staatsgrepen zullen
de" voortgang van het conmuniame moeten bevorderen. Overigens zal het
communisme, ter bereiking van zijn doel, de koude oorlog voeren, d.w.z.
door middel van politieke onderhandelingen, economische en psychologische oorlogvoering zijn wil pogen op te leggen aan de tegenpartij.
Met betrekking tot de psychologische oorlogvoering in het kader
van de koude oorlog van het comnunisme werd het volgende gesteld: De
psychologische oorlogvoering zal er vooral op gericht zijn het moreel
van de kapitalistische wereld aan te tasten. Dit zal geschieden door
allerlei mensen en groepen tegen elkaar op te zetten, waar geen spanningen zijn deze te scheppen en waar ze zijn ze te verscherpen. Spanningen tussen de klassen, tussen volken en nun regeringen'en tussen
landen onderling. Deze oorlogvoering zal een zodanige houd ing t.o.v.
het communisme moeten ontwikkelen dat de weerbaarheid tegen dat communisme ernstig ondergraven wordt.
In het tweede hoofdstuk werd de psychologische oorlogvoering als
volgt gedefinieerd: De psychologische oorlogvoering vormt zowel een
onderdeel van de koude als van de warme oorlog, haar doel is de psychologische belnvloeding van-tegenpartij, eigen partij, neutrale en vriend
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in het belang van de oorlogvoering, haar voornaamste wapen ter bereiking
van het doel is de propaganda.
Wanneer deze defihitie vergeleken wordt met de gegeven omschrijving
van de psychologische oorlogvoering in het kader van de koude oorlogvoering van het communisme, dan blijkt dat deze definitie ruimer is, omdat daarin behalve de tegenpartij ook is opgenomen de eigen partij,
neutrale en vriend. Psychologische oorlogvoering is niet slechts ondermijning van het moreel van de tegenpartij, maar ook opbouw van het moreel van de eigen partij en psycihologische befnvloeding van vrienden en
neutraler. Het belangrijkste object blijft d& tegenpartij en in het hiernavolgende zal daarom de nadruk gelegd worden op de psychologische oorlogvoering van het communisme zoals deze aich richt op de tegenpartij. Het
doel hiervan is een zodanige aantasting van haar moreel dat de wil tot
tegenstand wordt gebroken.
Bij de behandeling van de psychologische oorlogvoering in het algemeen werd gewezen op de verbondenheid van deze met de andere onderdelen
van de koude oorlog. Dit geldt met name ook in de koude oorlog van het
communisme. Alle onderdelen werken mee aan hetzelfde doel. De psychologische oorlogvoering helpt ook de diplomatieke en economische oorlogvoering van het communisme, welke omgekeerd weer de psychologische oorlogvoering bevorderen. Wat de diplomatieke oorlogvoering betreft denke men
slechts aan de onderhandelingen van de Sovjet-Unie met JoegoslaviS,
Oostenrijk en West-Duitsland, aan de verschillende bijeenkomsten van de
"grote vier", aan de totstandkoming van de NATO en SEATO. Van grote betekenis in dit verband was de conferentie van Gendve in de zomer van
1955, welke een zodanig effect had dat velen in de vrije wereld de aanduiding wpsychologische oorlogvoering" m.b.t. de acties van de SovjetUnie niet meer accepteerden. De economische oorlogvoering kan eveneens
de psychologische oorlogvoering ondersteunen. Een machtig economisch potentieel kan een sterk psychologisch effect uitoefenen. De economische
hulp welke de Sovjet-Unie verstrekt aan onontwikkelde gebieden, alamede
haar pogingen de Cost-West handel uit te breiden, begunstigen haar psychologische oorlogvoering,
Het psychologisch effect van diplomatieke en economische oorlogvoering ± voor zovor dit althans gunstig is - wordt door de communisten
vanzelfsprekend dan'baar aanvaard. Diplomatieke onderhandelingen en economische maatregelen kunnen zolfs allereerst bedoeld zijn om hun psychologische uitwerking. Hierbij kan zelfs een bepaald polltiek of economisch
verlies genomen worden. Niet alleen diplomatieke en economische oorlogvoering hebben een psychologische werking, geweld eveneens. De warme
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oorlog moet tenslotte een psychologisch effect bewerken: de wil tot tegonstand broken. In het hiernavolgende zal op deze effecten niet ingegaan
worden, maar de behandeling van de psychologische oorlogvoering van het
communiame beperkt worden tot haar belangrijkste uitingsvorm: de propaganda.
Evenals met de aanduiding "koude oorlog" gebruiken de communisten
de term "psychologische oorlog" slechts met betrekking tot hun tegenatanders. Hieronder volgt een omschrijving van de psychologische oorlogvoering van de Amerikanen zoals deze voorkomt in de "Prawda" van 17 Jfili
1952.
"Het voornaamste wapen van de psychologische oorlogvoering van de
Amerikaanse imperialisten is leuganachtige propaganda. Dit is de boruchte
Voice of America, de verspreiding van reactionnaire publicaties in landen
afhankelijk van Amerikaans imperialisme. Dit zijn min of meer open middelen. Maar daarachter schuilt het omkopen van kranten en journalisten, hot
zaaien van geruchten en leugens, spionnage in al de landen waar US diplomaten en spionnen er in slagen binnen to dringen. Het Congres wijst voor
deze activiteiten honderden millioenen dollars toe.
Wat zijn de taken waar de psychologische oorlogvoering zich voor gesteld ziet? Zij moet de volkeren over de gehele wereld ervan overtuigen
dat de USA zogenaamd onder de bedreiging van agressie van de Sovjet-Unie
verkeert; dat de USA het meest democratische land is in de wereldj dat de
Amerikaanse levenswijze, zoals de nieuwe orde van Hitler, de algemeno
levenswijze op onze planeet moet worden. Maar dit is slechts nog de helft
van de zaak. De hoofdtaak bestaat uit het overal verwekken van onrust en
onzekerheid, het opzetten van sommige volken tegen andere, uit het zaaien
van vijandschap en haat en het zo voor de Amerikaanse Imperialiaten gemakkelijk maken om een nieuwe wereldoorlog te ontketenen. Voor dit doel
moeten die middelen worden gebruikt, welke Goebbels en zijn helpers gebruikten
"
De betekenis van de propaganda van het communisme.
Hiervoor is reeds gewezen op de betekenis van ideologische factoren,
welke zo belangrijk kunnen zijn dat ook gesproken zou kunnen worden van
"ideologische oorlogvoering". Indien men de huidige koude oorlog tussen
de communistische en niet-communistische wereld beschouwt is er zeker
aanleiding voor deze aanduiding. Het communisme is bovenal een ideologic.
Het doel van het communisme is de communistische maatschappij in alle
De t • . • •••*-. maAtschappij
landen der werelo/communis'tiidchfe /welke - ook naar de mening van de communisten - nog in geen enkel land verwezenlijkt is, zal zich kenmerken
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door een zodanige overvloed aan materie'le en culturele verworvenheden dat
een ieder ontvangt naar behoeften. De grondslag van het communisme is het
dlalectisch materialisme en de toepasaing daarvan op de maatschappij, het
historisch materialisms. Dit stelt dat het materie'le (economische) factoren zijn die de ontwikkeling van de mensheid bepalen. Deze doctrine
heeft voor de conmuniat de betekenia van levens- en wereldbeschouwing. Op
grond hiervan gelooft hij dat de menselijke aamenleving met onafwendbare
zekerheid evolueert naar een wereldconrrauniatische maatschappij. Hij gelooft
dat in de geschiedenia der mensheid de klassenstrijd - d.w.z. de onverzoenlijke strijd tusaen bezittera en niet-bezitters van productiemiddelen de drijvende kracht is. Hij gelooft dat in elk land deze strijd tenslotte
uitloopt op de succesvolle greep naar de macht van de arbeiders, onder
aanvoering van de conmunistische partij. Hij geloofb dat daarna de ontwikkeling naar de conmunistische maatschappij verloopt In twee phasen: de
"opbouw van het socialisme" en de "opbouw van het communiame". De commu-"
nisten menen dat in alle landen waar zij de macht verkregen hebben de "opbouw van het socialisme" nu in voile gang is en in de S.U. zelfs al voltooid. Daar is de tweede phase reeds ingegaan en wordt dus gewerkt afoi de
opbouw van het communisms.
De communisten beschouwen het ala hun taak de ontwikkeling naar een
conmunistische maatschappij,welke met een absolute noodwendigheid plaats
vindt, op alle mogelijke manieren te bevorderen. De strategic is roeds
lang vastgelegd. De belangrijkste kracht van het conmunisme is de SovjetUnie, welk land beschouwd wordt als het bolwerk, van waarr?:. de strijd gevoerd moet worden. Dan zijn er de andere landen waar het communism tot
heerschappij gekoaen is. Verder zijn er de commmistische partijen in de
"kapitalistische" landen. Als "directc reserves" beschouwen de communisten
behalve de hiervoorgenoemden, ook de revolutionnaire bewegingen in koloniSn en andere afhankelijke gebieden. "Indirecte reserves" zijn alle tegenstellingen in het kapitalistisch kamp welke de zaak van het communisme
kunnen bevorderen. De tactiek speelt in de strijd van het conmunisme een
belangrijke rol. De conmunisten dienen een groot vennogen te bezitten tot
tactische manoeuvres . Vaak zal van hen gevraagd worden bondgenootschappen
'te sluiten met groepen die eigenlijk als vijand beschouwd worden. Om hun
doel te bereiken hebben de conmunisten behoefte aan een goede organisatie.
De kern van de organisatie is de partij, maar daarnaast zullen allerlei .„
hulporganisaties nodig zijn, terwijl niet-commnnistische organisaties ge- /
infiltreerd moeten worden. Nqast het legale apparaat kan het nodig eijn
over een illegaal apparaat te beschikken dat zich bezig houdt aet
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subversieve activitsit in allerlei vorm.
Het is zonder meer duidelijk welk een uitermate belangrijke rol de
propaganda speelt in net streven van hot ccsmnunisme ter bereiking van
zijn doel.
Zij bouwt een ideologic op in de geest van de toegewijde communist.
Deze ideologic verklaart voor h^de wereld en het leven, zij geeft bevrediging van fundamentole behoeften, zij beantwoordt aan bepaalde verwachtingen, zij geeft zin aan het leven en wrdt tot een drijvende kracht
in zijn bestaan.
Zonder propaganda is de klassenstrijd niet denkbear. Imrners de nietbezitters van de productiemiddelen moeten klassebewnst gemaakt worden. De
tegenstellingen tussen de tv:ee klassen moeten verscherpt worden. Ben beweging moet gevormd worden welke de bestaande orde moefc kunnen ondermjnen
en met succes een greep naar de macht kan doen.
De "opbouw van het socialisme" en de "opbouw van het communisme" zullen niet kunnen plaats vinden zonder propaganda. De propaganda zal het
accent leggen op de vele verworvenheden waardocr de "opbouvr" mogelijk is
geworden. Zij zal de noodzakelijkheid aantonen van allerlei plannen en
maatregelen. Zij zal de kapitalistische wereld schilderen als de bron van
velerlei kwaac". en ook als een samenleving die gedoemd is te gronde te
gaan.
In de commmistische literatuur wordt voortdurend en vaak met grote
• nadruk gewezen op de betekenis van de propaganda. Lenin en Stalin hobben
bij herhaling uiteengezet welk een belangrijk wapen de propaganda is in >'
de strLjd van het conmunisme. De conmunisten verdelen het gehele terroin
van de propaganda in tweeBn en noemen slechts het one gedeelte propaganda, terwijl het andere aangeduid wordt als "agitatie". Zij beschouwen
de conmunistische partij als de voorhoede van de arbeidersmassa. Om deze
taak goed te kunnen uitvoeren zullen de leden van deze partij, maar vooral het kader, goed op de hoogte moeten zijn met het MarxLsme-LeninismeStalinisme. Hiertoe is
nodig een diepgaande . indoctrinatie,
die door de coranunisten propaganda genoemd wordt. Voor de grote massa is
een dergelijke vonning niet nodig. Zij zal echter zodanig moeten wordon
beSnvloed dat zij in beweging komt onder lei ding van haar voorhoede, de
conmunistieche partij. Deze belnvloeding van de arbeidersmassa wordt
door de communl*ten agitatie genoemd.
Conmiinistische propaganda is de diepgaande verklaring von de leer
van Marx - Engels - Lenin - Stalin, van de geschiedenis van de Partij
van de Bolsjew5sr'-.en en van haar tegenwoordige taken.... .Communistische
propaganda be-.-?pent de partij eden met de K*.iodst3seh-Leninistische
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theorie, dat betekent met de kennis van de wetten der maatschappelijke
ontwlkkeling en politieke strijd ....(Russische Polltieke Dictionnair
1947).
»....dat de propagandist, wanneer hij b.v, de kwesiie van de werkloosheid
behandelt, de kapitalistische cr^'^fti moet verklaren, de oorzaak von hun
onveraijdelijkheid in de moderne maatschappij aantonen, de noddzakelijkheid van de verahdering van deze maatschappij in eeh socialistische moet
schetsen, enz. In e'en woord: hij moet "vele ideee*n geven, zo vele, dat
slechts (betrekkelijk) weinige personen al deze IdeeBn tegelijk en in hun
omvang zich zullen kunnen eigen maken. (Lenin - Verzamslde werken, deel II,
pag.93. Wat te doen?)
De agitator echter, die over dezelfde kwestie spreekt, zal het voor
zijn hoorders meest bekende en krasse voorbeeld kiezen, b.v. de hcngerdood van een werkloos gezin, het erger worden van de ellende enz. en hij
zal heel zijn inspanning er op richten om op grond van dit, aan iedereen
bekende felt, aan de"massaM een enkel idee te geven: de idee van het onzinnige der tegenstrijdigheden tussen het toenemen van de rijkdom en het
toenemen van de ellende j hij zal zich moeten geven om in de massa ontevredenheid en verontwaardiging te wekken, terwijl hij het volledig duidelijk maken van de oorsprong dezer tegenstrij digheid aan de propagandist
zal overlaten. (Lenin - Verzamelde Werken - Deel II, pag.93. Wi'te doen?)
Door agitatie maakt de comnunistische partij aan een zo groot mogelijke v6>ksnassa zijn leuzen en besluiten bekend, legt zij de politick van
de partij en van de Sovjet-regering uit en mobiliseert zij alle arbeiders
voor actieve deelname aan de opbouw van het communisme. .
3» De tactiek van de communistische propaganda.
Zoals in het tvreede hoofdstuk reeds naar voren vrerd gebracht, heeft
de propaganda tenslotte tot doel de betrokkene tot actie te brengen, acties
welke door de propagandist gewenst worden. Dit geldt vanzelfsprekend ook
voor de communistische propaganda. De ideale situatie voor een communistische propagandist is een door propaganda bewerkte die geheel overeenkomstig zijn wensen handelt. Een dbrgelijk resultaat is zonder bijzondere
middelen niet te bereiken,
Een extreem voorbeeld van propaganda met het doel de bewerkte geheel
te doen BTTV-MI on handelen overeenkomstig een opgelegd patroon is de
"brainwashing". Dit begrip is ontleend aan het Chinees, Hsi-Nao betekent
letterlijkllwassen der hersenen". Om tot het hiervoorgenoemde doel te komen
wordt een psychologisch proces bevorderd, waartoe een aantal bijzondere
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middelen gebruikt wordt. In dit geheel van middelen - voor een deel gericht op het lichaam om daardoor de geest te belnvloeden - speelt de
propaganda de belangrijkste rol, daar zij, na afbraak van de oude, de
nienxTO gedachtenwereld vorntt.
Er zijn er die van oordeel zijn dat de propagandistische bevrerking
van de volken in de landen die onder communistische heerschappij zijn
gekomen, in wezen niet veel verschilt van de bovengenoemde br?~ -•washing.
De terreur vervangt in die landen de schrikaanjagende middelen van de
brainwashing in engere zin, terwijl de bewerking zich over een langere
periode uitstrekt.
In de niet-communistische wereld ontbreekt het element van dwang en
men zal dus met een minder ingrijpende methodiek tot het gewenste doel
moeten zien te komen.
De connunistische propaganda poogt te appelleren aan de diepste behoeften van de mens. Allereerst zijn behoefte aan zekerheid. De propaganda van het conmunisme belooft een toekcmst "tiarin zal worden ontvangen naar behoefte. De behoefte aan zekerheid impliceert de behoefte
aan vrede, Dan is er de behoefte aan verbondenheid. De comraunistische
propaganda komt tegemoet aan het verlangen ergens bij te horen en zo
ook de eenzaamheid te ontvluchten. Inde behoefte om zin te geven aan
het leven poogt de propaganda .van het communisme te voorzien. Zij probeert het gevoelen te wekken dat men ergens aan mee kan doen en daarkan
door oen onmiddellijke bijdrage/leveren tot de ontwikkeling van de
wereld, De communistische propaganda speculeert met name ook op de behoefte aan agressie. De communistische taal is rijk aan woorden en ultdrukkingen die de hoedanigheden van de tegenpartij aangeven en de propaganda maakt hier als regel een kwistig gebruik van.
De communistische propaganda werkt overvloedig met leuzen. De agitatie in communistische zin is voor een belangrijk deel propaganda door
middel van leuzen. De leuze is eigenlijk een zeer korte, pakkende weergave van een doctrine. Terwijl de doctrine voor een belangrijk deel ook
tot het verstand zal dienen te spreken, zal de leuze slechts een emotioneel effect t^hoeven te bewerken. Veelal zal de leuze slechts uit ISn
woord bestaan. Een voorbeeld is het woord "vrede11. Hier is de weergave
in e'e'n woord van de communistische vredesdoctrine. Het gaat er de communisten bij het gebruik van dit woord in propagandistische zin om, het
verlangen naar vrede in de mens te wekken of te versterken en de gedachte te doen postvatten dat communisme en vrede te vereenzelvigen
zijn.
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De communist!sche propaganda kenmerkt zich door voortlurende herhaling. De communisten weten dat het succes van de propaganda voor een
belangrijk deel bepaald wordt door de mate van herhaling. Wanneer de mens
zonder onderbrektng blootgeateld Wordt aan bepaalde propaganda en hij
verkeert in een situatie dat hij geheel is overgelaten aan zichzelf en
dus geen hulp van buiten kan verwachten, dan kan het niet anders of deze
propaganda zal op de duur enige invloed gaah uitoefetten. Ook echter in
gunstiger situaties blijkt de invloed van propaganda die voortdurend herhaald wordt. Het gezegde dat de leugen geloofd wordt, indien zij maar
vaak genoeg verteld wordt, is niet vanzelf in de wereld gekomen.
De coramunistische propaganda werkt graag met sterk contrasterende
vergelijkingeh. Als regel wordt hier het zwart-wit schema voor gebruikt.
In wezen is deze voorstelling van zaken overdrijving, een kenmerk van de
gehele communistische doctrine en al haar onderdelen. Deze propaganda is
gebaseerd op de opvatting dat men de zaken niet te ingevdkkeld moet voorstellen, dat men nooit iets gunstigs van de tegenstander moet zeggen en
dat men moet overdrijven om ingang te vinden.
De coramunistische propaganda is rijk aan beloffeen voor degenen die
luisteren naar de stem van het communisme, maar ook rijk aan bedreigingen
in het tegengestelde geval. Indien men zijn oor neigt/ tot de oorlogsophitsers, dan zal een verschrikkelijke oorlog - welke een einde kan maken
aan de Westerse beschaving - het gevolg zijn. Laat men zich leiden door
de vredeskrachten, dan ligt een gelukkige toekomst open.
In de comtHunistische propaganda worden vaak kleine en grote zaken
met elkaar verbonden. Zo kan men in e'en adem ageren tegen de slechte
woningtoestand ter plaatse en tegen de atoombom. Deze methode vestigt de
aandafcht op een groot euvel door dit te verbinden met een plaatselijk
euvel, waarvoor in ieder geval belangstelling bestaat. De gevoelens ge~
wekt door het eerste kwaad, moeten overeenkomstige gevoelens wekken t.o.v.
het tweede kwaad.
4. De oogmerken van de communistische propaganda.
Met betrekking tot de propaganda van het communisme dient onderscheid gemaakt te worden tussen de propaganda in de landen waar de communisten tot heerschappij zijn gekomen en de propaganda in de vrije wereld.
In de "kapitalistische" landen is de propaganda van het communisme vooral
gericht op de_afbro£k van het kapitalistisch systeeni, dus op de ontbinding van de heersende orde. In de landen waar de ocnnnunisten aan de
macht zijn is de propaganda gericht op de "opbouw van het socialisme" en
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ha voltooiing daarvan op de "opbouW van het communisme", m.a.w. op de
verstertdLng van de heersende orde. In het eerste geval schuilen in de
propaganda sterke afbrekende elemehten, in het tweedegeval opbouwende.
Anderzijds zal de overgang van de •*kapitalistische(lphase haar een "Socialistischertpnase, wat de propaganda betreft, weer niet zo ntoeilijk zijh
als op het eerste geeicht lijkt, omdat de propaganda van het comraunisine
onder het "kapitalisme" reeds een Stork opbouwend element heeft, n.l»
voorzover deze gericht is op de eigen bewegilng. Het afbrekende element
in de propaganda kan bovendien in de nieuwe situatie nog niet gemist worden, want er zijn nog "contra-revolutionnaire" krachten die de vernietiging beogen van hetgeen zojuist vervforven is, terwijl er ook een "kapitalistische" buitenwereld is die een bedreiging blijft vormen» Waar het in
deze verhandeling met name gaat om de propaganda van het conmunisme in het
kader van de koude oorlog* zal in het hierhavolgende niet zozeer de aandacht gericht worden op de propaganda in de landen waar de conraunisten
aan de macht zijn, als wel op de communistische propaganda in de vrije
wereld.
De coflmunistische propaganda richt zich enerzijds tot de eigen aanhang, anderzijds tot de niet-commuhisten, Ihdieh zij gericht is tot het
kader van de eigen beweging zal zij vooral moeten leiden tot verdieping
van inzicht in theorie en praktijk van het conmunisme, waardoor dit kader
beter in staat zal zijn zijn leidende rol te vervullen (propaganda in communistische zin). Indien zij zich richt tot de rest van eigen gelederen,
dan kan zij ook opvoedend bedoeld zijn, maar dan toch meer in algemene
zin. Veelal zal deze propaganda echter bedoeld zijn om tot bepaalde acties
aan te zetten (agitatie in communistische zin). De oogmerken van de communistische propaganda in de niet-communistische wereld zijn in het algemeen de volgende:
1. Het verbreiden van de communistische ideologic met het doel aanhangers
te verkrijgen.
2. Het zodanig aantasten van het moreel dat de wil tot tegenstand t.o.v.
het comnunisme gebro ken wordt.
In het hlernavolgende zal, in verband met het bezien van de conmunistische propaganda in het licht van de koude oorlog, met name ingegaan
worden op het tweede punt. In zijn pogen om de wil tot weerbaarheid van
de vrije wereld aan te tasten voert het communisme sinds enige tijd een
propaganda, waarbij het er ogenschijnlijk niet allereerst meer om gaat de
tegenstellingen tussen de landen van de vrije wereld - en vooral tussen
Amerika en de rest van de wereld - te verscherpen, maar waarbij het accent
ligt op het bevorderen van een welwillende houding t.o.v. de Sovjet-Unie
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en de met haar verbonden landem
5. De communistische propaganda enjte ondermijning van het moreel van de
vrije wereld.
a. Verscherping van de tegenstellingen.
In de geschiedenis van het bonmuniame ontbreekb het niet aan verklaringen omtrent de grote betekenis van de tegenstellingen in de kapitalistische maatschappij en de noodzakelijkheid deze te benutten in het voordeel van het communisme. (In het eerste hoofdstuk werd een uitlating van
Molotov te dezengeciteerd.) Overeenkomatig de dialectische denkwijze van
het communisme zijn het juist deze tegenstellingen welke de oorzaak zijn
van een ontwikkeling naar algehele ontbinding. In het boek van Stalin
"Grondslagen van het Leniniame" worden deze tegenstellingen als volgt omsehreven:
De eerste tegenstelling - dat ia de tegenstelling tussen arbeid en kapitaal. Het imperialisme betekent de almacht van de monopolistische trusts
en syndicater van de banken en de financiers-oligarchic in de industriele landen. In de strijd tegen deze almacht bleken de gewone. methoden van
de arbeidersklasse - de vakverenigingen en de coBperaties, de parlementaire partijen en de parlementaire strijd - volkomen onvoldoende te zijn.
Geef je over aan de genade van het kapitaal, vegeteer als vroeger en zak
naar omlaag, of grijp naar het nieuwe wapen - z6 stelt het imperialisms
de kwestie voor de millioenenmassa's van het proletariaat. Het imperialisme voert de arbeidersklasse naar de revolutie.
De tweede tegenstelling. - dat is de tegenstelling tussen de verschillende
financiersgroepen en de verschillende imperialistische mogendheden in hun
strijd om de vindplaatsen der grondstoffen en om vreemde gebieden. Het imperialisme betekent de uitvoer van kapitaal naar de vindplaatsen der grondstoffen, de verwoede strijd om het bezitsmonopolie van deze plaatsen, de
strijd om herverdeling van de reeds verdeelde wereld, een strijd die met
bijzondere verbetenheid wordt gevoerd van de kant van de nieuwe financiei-sgroepen en mogendheden, die "een plekje onder de zon" zoeken - tegen de
oude groepen en de mogendheden, die zich krampachtig aan het veroverde
vasthouden. Deze verwoede strijd tussen de verschillende groepen van kapitalisten wordt daardoor gekenmerkt, dat hij als een onvermijdelijk element
imperialistische oorlogen, oorlogen ter verovering van vreemde gebieden
omvat. Deze omstandigheid wordt op haar beurt gekenmerkt, dcordat zij tot
de wederzijdse verzwakkLng van de imperialisten voert, tot de verzwakking
van de positie van het kapitalisme in het algemeen, tot het naderen van
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het ogenblik van de ^roletarische revolutie en tot de practische noodzakelijkheid van deze revolutie.
De derde tegenstelling dat is de tegenstelling tussen het handjevol overheersende "beschaafde" naties en de honderden millioenen der koloniale en
afhankelijke volken van de wereld. Het Imperialisme is de meefet onbeschaamde uitbuiting en de meest onmenselijke ohderdrukking van de honderden millioenen der bevolking van de omvangrijke k616nie*n en afhankelijke
landen. Het doel van deze uitbuiting en ohderdrukking is het verkrijgen
van overwinaten. Maar terwijl het imperialisme deze landen uitbuitj is
het genoodzaakt daar spoorwegen aan te leggen, fabrieken en bedrijVen op
te richten en handelscentra te stichten. De vorming van een klasse van
proletaries, het ontstaan van plaatselijke groepen van intellectuelen,het
ontwaken van het nationale zelfbewustzijn, de versterking van de vrijheidsbeweging - dat zijn de onvermijdelijke resultaten van deze "politiek". De
versterking van de revolutionnaire beweging in alle koloniSn en afhankelijke landen zonder uitzondering, getuigt daarvan met grote duidelijkheid.
Deze omstandigheid is voor het proletariaat van bijzonder belang, omdat zij
de posities van het kapitalisme grondig ondennijnt en de koloni8n en de
afhankelijke landen van reserves van het imperialisme in reserves van de
proletarische revolutie verandert,
(Stalin - Grondslagen van het Leninisme. Uitg.Pegasus, Amsterdam 1946.Biz.5)
Stalin schreef het bovenstaande in 1924. Intussen is de wereld wel
enigszins van aanzien veranderd. De tegenstellingen zijn echter volgens de
communisten fundementeel dezelfde gebleven en zij zien deze thans als
volgt:
Volgens de communisten is de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid
in de kapitalistische maatschappij nimmer op te heffen. Deze is slechts op
te heffen in een situatie waarin de productiemiddelen niet meer in handen
van de kapitalisten zijn. Zolang de kapitalisten nog in het bezit zijn van
de productiemiddelen, verandert er wezenlijk niets. De arbeiders kunnen
hogere lonen hebben en betere sociale voorzieningen, zij kvmnen medezeggenschap hebben in allerlei zaken de productie betreffend, fundamenteel is hun
relatie t.o.v. de productiemiddelen niet veranderd, d.w.z, zij bezitten de
productiemiddelen niet. Bij het aangeven van de tegenstellingen die op dit
gebied nog bestaan/wijzen de communisten de laatste tljd met name op het
verschijnsel van de "relatieve verarming". Dit begrip is niet nieuw in het
communistische denken en wordt nog wel eens aangevoord als bewijs dat de
door Marx voorspelde verarming in de kapitalistische maatschappij toch
uitkomt. Het begrip kcmt ongeveer op het volgende neer: Het bestaansniveau

gaat wel omhoog, maar de ontwikkeling van de maatsrshappij heeft zoveel
nieuwe behoeften geschapen die door de rijken (die een nog veel sterkere
inkomstenvergroting hebben gnkregen dan de annen) wel en door de arbeiders
niet bevredigd kunnen worden, dat bij de laatsten het gevoel van armoede
toeneemt, ondanks de absolute stijging van het bestaansniyeau. De toenemende welvaart na de laatste oorlog in verschillencre/landen worat door de communisten uitgelegd als "relatieve veranaing" van de arbeiders,omdat zij in
verhouding met de "kapitalisten" niet in dezelfde mate in deze vermeerderde
welvaart delen. Dit betekent dus volgens de communisten ook dat bij een
dergelijke welvaartsveimeerdering de tegenstellingen tussen kapitaal en
arbeid blijven bestaan. In verband met de tegenstellingen tussen kapitalisten en arbeiders.wijzen de communisten graag op de "menselijke waardigheid", welke naar hui oordeel door deze tegenstelling voortdurend in het
gedrang korat. Naarmate - onder de invloed van de sociale ontwikkeling - het
bewustzijn van zijn waardigheid als mens stijgt, zal de arbeider ook dienovereenkomstig behandeld willen worden. Indien dit niet in dezelfde mate
door de "kapitalisten" wordt ingezien, zo verscherpen zich - naar de mening
van de coramunisten - de tegenstellingen tussen kapitaal en arbeid. De conmunistische propaganda poogt op allerlei manieren het besef van de tegenstellingen tussen kapitaal en arbeid levendig te houden. De strijd von het
communisme wordt voorgesteld als de strijd voor loonsverhoging, kortere
werktijden zonder loonverlies en lagere prijzen of als de strijd tegen
werkloosheid en opjaags^-stemen. Na de laatste oorlog wordt de klassenstrijd
in d e kapitalistische landen door de cocraunisten ook graag voorgesteld als
de strijd tussen de kapitalistische klasse - welke zich in dienst heeft
gesteld van een onzinnige bewapening-tegen een vreedzame coramunistische
wereld enerzijds en een arbeidersklasse welke deze bewapening niet wenstj
anderzijds.
De tweede tegenstelling zien de communisten thans als het geheel van
tegenstellingen tussen de "kapitalistische" landen onderling. Tegenstellingen tussen Araerika en de andere landen van het Westen, tegenstellingen
tussen Duitsland en Frankrijk, tegenstellingen tussen de kleine en/grote
landen. Er zijn conmunisten die niet meer zo geloven in deze tegenstellingen, maar zo?.ls in het eerate hoofdstuk reeds werd aangegeven, geloofde
Stalin op het einde van zijn leven nog zoseer in die tegenstellingen dat
hij nieuwe oorlogen tussen do "kapitalistische" landen onderling niet onvermijdelijk achtte. De conm^nisten zien - overeenkomstig hun leer die de
ontwikkeling vn.n de raensheid allereerst bepaald ziet door economische factoren - de tegenstel?"5r.gen in de Westelijke werold vooral ook in economische
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zin. Zij menen dat deze tegenstellingen zijn toegenomen onder invloed van
de splitsing in tweegn van de wereldmarkt, vroeger slechts in handen van
het kapitalisme, nu voor een deel ook in handen van het communisme. De
tegenstelling waaraan de ccmnunistische propaganda de meeste aandacht wijdt
is die tussen de Verenigde Staten en de andere naties. Zij meet bevorderen
dat er een wig gedreven wordt tussen Amerika en de rest van de wereld. Bit
land moet gelsoleerd vrorden, waarmee de eenheid van het Westen ondergraven
zou zijn. De propaganda moet het voorstellen dat de conmunisten streven
-naar een wereld waarin waarlijk vrede zal heersen, maar dat het vooral
Vj^ 6FAQYl
Amerika is dat/de grootste belemmering in de weg legt, De conraunistische
propaganda moet op alle mogelijke manieren anti-Amerikanisme in het leven
roepen en bevorderen.
De derde tegenstelling is inmiddels enigszins van karakter veranderd,
omdat vele koloniSn tot vrije gebieden gewcden zijn. Hiermee aijn echter
volgens de communisten de tegenstellingen niet opgeheven. In het algeneen
worden thans bedoeld de tegenstellingen tusaen de Westelijke landen en de
onontwikkelde gebieden (buiten de communistische wereld). Deze tegenstellingen vonnen een dankbaar object voor de conmunistische propaganda. De
velerlei moeilijkheden waarin kolonie*n en nog niet onwikkelde gebieden herhaaldelijk verkeren, worden toegeschreven aan de imperialistische naties
van het Westen. Moeilijkheden in verband met rassendiscriminatie zullen
door de communistische propaganda uitgebuit worden ter verscherping van de
tegenstellingen. De communistische propaganda hoopt tenslotte tj bereiken
dat de invloed van het Westen hier geheel verdwijnt en plaats maakt voor
binding aan de conmtnistische landen, eventueel via neutralisme.
b. Glimlachpolitick.
Hiervoor is gesteld dat het verscherpen van tegenstellingen in hoge
mate moreelontbindend werkt. Deze aantasting van het moreel moet er tenslotte toe leiden dat de wil tot tegenstand gebroken wordt. Tot in 1955
hebben de conmunisten in hun propaganda een belangrijke plaats ingeruimd
voor deze tegenstellingen. Zij werden veelal duidelijk genoemd en de propaganda was als regel direct gericht op de verscherping van deze tegenstellingen. In de loop van 1955 operibaart zich een zekere accentverlegging in
de propaganda. Als een mijlpaal in deze ontwikkeling kan aangemerkt worden
de conferentie van Geneve in Juli 1955. De propaganda wordt steeds meer
instrument van de zgn. glimlachpolitiek, een beleid waarin het op de spits
drijven van tegenstellingen niet bepaald past. Dit betekent vanzelfsprekend
niet dat deze tegenstellingen niet meer van belang geacht worden. Zeker
niet, zij worden echter niet meer zo duidelijk en direct genoemd. Men

heeft de voorkeur gegeren aan een propaganda, die - naast andere verdiensten
- 6p indirecte wijze bepaalde tegenstellingen verscherpt. De voornaamste
verdienste die deze propaganda voor het communisme heeft, is het aantasten
van het moreel door het bevorderen van een zodanig welwillende houding
t.o.v. de Sovjet-Uhie en de met haar verbonden landen, dat weerbaarheid
daartegen niet meer nodig geacht wordt. In de New York Times van 30 October
1955 komt een artikel voor van Thomas J. Hamilton die de glimlachpolf.tiek
terminologie
overeenkomstig de Von Glausewitz-' - ; noemt: "de voortzetting van de
koude oorlog met andere middelen." Een beschouwing
van de geschiedenis van
i
theorie en praktijk van het communisme kan tot geen andere conclusie leiden.
Het communisme heeft in de loop van zijn ontwikkeling reeds vele gedaanten
aangenomen, maar het heeft altijd dezelfde grondslag en dezelfde doelstellingen behouden. De wegen en middelen zijn niet altijd gelijk geweest, zij
worden steeds aangepast aan nieuwe situaties. Dat er in wezen niets veranderd
is blijkt uit een uitlating zoals die van Chroestsjov op 17 September 1955
tijdens een banket ter ere van Otto Grotewohl, dat de glimlach van de SovjetUnie geenszins betekende dat het Marxisme-Leninisme of de communistische weg
verlaten zouden worden. Wanneer de "glimlachpolitiek" werkelijk gemeend was,
zou dit ook moeten blijken op het ondergrondse front. De New York Times van
10 October 1955 meldde dat op 9 October Allen Dulles, het hoofd van de
C.I.A., de Amerikaanse buitenlandse inlichtingendienst, in een interview
voor enkele televi a iestations, verklaard had dat de over de gehele wereld
ontplooide subversieve activiteiten van de SovJet-Unie onverminderd voortgang vinden ondanks de glimlach van de Sovjetleiders.
De glimlachpolitiek poogt dus allereerst een welwillende houding t.o.v.
de Sovjet-Unie en de met haar verbonden landen - en daardoor vanzelfsprekend
ook t.o.v. het communisme - te scheppen. De koude oorlog van het communisme
- zoals deze na de laatste oorlog gevoerd is - heeft waarschijnlijk niet de
verwachte resultaten gebracht. Weliswaar konden verschillende successen geboekt worden, maar aan de andere kant heeft de vrije wereld zich politick,
economisch en militair versterkt. In bepaalde gebieden nam de aanhang van
het coramunisme wel toe, maar in andere gebieden nam zij aanmerkelijk if. Al
heeft zich de mening omtrent de Sovjet-Unie in depublieke opinie gewijzigd
in deze zin dat niet meer alleen gedacht wordt aan onderdrukking en slechte
toestanden op sociaal en economisch gebied, maar ook aan betere verrichtingen, groot is het succes nog niet. Er meet dus een andere politick gevolgd
worden en de uitvoering daarvan is in voile gang. De instelling van de vrije
wereld t.o.v. de Sovjet-Unie en de met haar verbonden landen en daardoor ook
t.o.v. het communisme, moet veranderd worden. Deze instelling is vooral tot
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stand gekomen onder invloed van de vormlng door een cngeving die vaak anticommunistisch was. De niet bepaald vriendelijke acties van het communisme in
het kader van de koude oorlog waren alechts bevorderlijk om die installing
te versterken. De glimlachpolitiek is de aanval op deze ins telling. Een
deel van de propaganda zal die menselijke behoeften aan moeten spreken welke
de grondslag moeten vormen voor de nieuwe instelling: Behoefte aan zekerheid
door vrede en een zich in welvaart ontwikkelende wereld. Behoefte aan agressie t.o.v, degenen die de bevrediging van deze behoefte frustreren. Deze
propaganda is er vooral ook op gericht de vereenzelviging tot stand te brengen tussen de bevrediging van de genoemde behoeften en het communisme. Een
ander deel van de propaganda zal vooral de opinie moeten bewerken en informatie moeten brengen welke zo betrouwbaar mogelijk blijkt en welke indruist
tegen de anti-oommunistische instelling. Een vloed van deze gegevens moet de
wijziging van de oxide instelling helpen bevorderen. De beide hiervoor genoemde soorten propaganda zijn direct, een derde soort welke de oude instelling aantast is van indirecte aard, haar working berust op het effect van
aangename arvaringen met aanhangers, uitingen of verrichtingen van het communisme, De bovengenoemde soorten propaganda kunnen op verschillende manieren gecombineerd worden, Zo zal een delegatie uit de vrij» wereld welke
de Sovjet-Uhie bezoekt door alle deze soorten bewerkt worden. De Sovjet-Unie
zal voorgesteld worden aIs het land dat vooraan gaat in een directe ontwikkeling naar een samenleving waar ieder ontvangt naar behoefte en waar geen
oorlog mecr zal heersen. Allerlei verrichtingen van de Sovjet-Unie, zoals
grote bouwwerken, collectieve boerderijen, moderne ziekenhuizen enz. zullen
getoond worden, De delegatie zal een reeks van aangename ervaringen opdoen
met allerlei prettige mensen.
De belangrijkste instrumenten van de glimlachpolitiek zijn twee organisaties waarvan de ene zich bezig houdt met acties voor de "vrede" en de andere met de bevordering van culturele betrekfcLngen tussen de Sovjet-Unie en
de rest van de wereld, respectlevelijk de Wereldvredesraad en de WOKS.
De Wereldvredesraad. In 1948 opgericht als een''' . •.
.....,• - •-•
' .
. "Internationaal Comite" van Intellectuelen
ter Verdediging van de Vrede",:..; .
is deze organisatie thans uitgegroeid
tot een van de bel.angrijkste hulporganisaties van het communisme. Wat haar
invloed betreft ie zij de omvangrijkste, omdat "vredesfront" ook vaak de
acties van andere internationale hulporganisaties insluit. Aan het hoofd van
de organisatie .-'-itaat een raad, maar de eigenlijke besturende instantie is
het "Permanent Executive Bureau". Dit bureau telt een 50-tal leden, voor het
het overgrot® deel communisten of met het conmunisme sympathiserenden. Onder
z j-di
de leden bevinden/ook functionarissen van andere internationale hulporgani-
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saties. Belangrijke propagandathema's zijn: vreedzame coexistentie, een
veiligheidssysteem voor Europa, het uitbannen van atoomwapens. In het kader
van deze vredespropaganda worden ook andere suggesties gedaan zoals: het opnemen van China in de Verenigde Naties; uitbreiding van de Oost-West handel}
intensivering van culturele betrekkingen. Zoala hiervoor reeds werd opgemerkt ligt de grote kracht van de propaganda voor de vrede in haar appel op
de verlangens van ieder mens. Hierdoor ontwikkelt zich een invloed van deze
vredesbeweging - en dit blijkt uit de landelijke vereni^ingen op dit gebied welke zich uitstrekt tot buiten de communistische sfeer. Deze ontwikkeling
wordt door de comraunisten op allerlei wijzen bevorderd. Zij doen dit door
welwillend het oor te lenen aan de vredespropaganda van niet-conmunistische
personen of bewegingen. Zij pogen vredespropaganda van andere groeperingen
te coSrdineren en te richten ten behoeve van eigen zaak. Zij pogen vooral ook
in nun organisatie niet-coranmnisten te betrekken die - hetzij vanwege him
bekwaamheid in het voeren van propaganda voor de vrede, hetzij vanwege hun
aanzien - door hun aanwezigheid de communistische vredesactie steunen. De
conmunisten zullen ter bereiking van het hiervoor gestelde voor de buitenwereld verborgen proberen te houden dat de organisatie in werkelijkheid door
het conraunisme geleid wordt. De grote betekenis van de vredesbeweging voor
de glimlachpolitiek is deze dat in haar propaganda de Sovjet-Uhie en de met
haar verbonden landen voorgesteld worden als de vredeskrachten bij uitnemendheid.
WOKS is de Nederlandse aanduiding van de beginletters van Rossis che
woorden welke letterlijk de volgende zin voimen : Vereniging voor de gehele
Unie voor culturele betrekkingen met het buitenland. Deze organisatie onderhoudt een nauw contact met de verenigingen in het buitenland welke dezelfde
oogmerken hebben t.o.v. de Sovjet-Unie. De betekenis van dit propaganda instrument wordt nog belangrijk versterkt door organisaties van de met de
Sovjet-Unie verbonden landen welke zich een overeenkomstig doel stellen t.o.v.
de niet-cormnunistische landen en de verenigingen in laatstgenoemde landen
welke beogen de culturele betrekkingen met de andere comraunistische landefc
te bevorderen. De voornaamste terreinen waarop de WOKS zich beweegt zijn de
kunst, de wetenschap en de sport. De belangrijkste werkzaamheden van deze
organisatie zijn haar bemoeiingen met delegaties uit en naar de Sovjet-Unie
m.b.t. de terreinen hiervoor genoemd. In de uitgave van het Sovjetorgaan
"Izwestia" van 29 April 1955 komt een artikel voor van de hand van de vicevoorzitter van de WOKS, Hierin verklaart hij dat op uitnodiging van de WOKS
sinds .e laatste oorlog 296 delegaties - in totaal bestaande uit meer dan
4-000 leden - uit 56 verschillende landen cle Sovjet-lteie bezocht hebben en
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dat in dezelfde periode door de WOKS 181 delegaties - ongeveer 1000 eminente
Sovjet geleerden, schrijvers en kunstenaars omvattend - naar 2? landen in
het buitenland gestuurd werden. Het aantal delogaties van en naar de SovjetUnie waarbij de WOKS bendddelt, vormt slechta een gedeelte van het totaal.
Dit totaal neemt gestadig toe. Hetzelfde geldt voor de delegaties van en
naar de andere consministische landen.
Dit gehele delegatieverkeer overziende, wordt het duidelijk welk ©en belangrijk aandeel het vormt in de glimlachpolitiek.
6. De organiaatie van de eonmunistische propaganda.
Het hart van de propaganda organiaatie van het wereXdcoramunisme is het
"Secretariaat" van het "Centrale Comite"" van de "Coomunistische Partij van
de Sovjet-Unie". Dit wSecretariaat"heeft een apparaat tot zijn beschikking
dat zioh bezig houdt met de verachillende terreinen waarvoor het "Centrale
Comite*" bijzondere belangstelling heeft. Hiertoe bestaat het uit een aantal
afdelingen, waarvan "Propaganda en Agitatie11 er 6€n is. In het "Secretariaat"
bevindt zich ook een afdeling "Buitenland11. In hoofdzaak door middel van
deze twee afdelingen leiden de machthebbers van de Sovjet-Unie de connnunistische propaganda in eigen land, in de satellietlanden en in de niet-communistische wereld.
Voor de Sovjet-Unie is de interne propaganda een uitermate belangrijke
zaak. Zonder haar zijn "opbouw van het socialisme" en "opbouw van het conmunisme" tot mislukking gedoemd. De organisatie van de propaganda moot daarom
zo zijn dat geen terrein van betekenis onbewerkt blijft. Zij betrekt in
haar werkingssfeer de staat, de partij, de wetenschap, de kunst, de sport, >•
de opvoeding.
De betekenis van de satellietlanden m.b.t. de propaganda is voor de
Sovjet-Unie tweeSrlei. Zij is gebaat bij een interne en externe propaganda
welke op haar is afgestemd. De organisatie van de propaganda in de satellietlanden komt daarom in hoofdtrekken overeen met die van de Sovjet-Unie,
Alhoewel de Chinese communistische propaganda in de meeste opzichten
geheel overeenstemt met die van de Sovjet-Unie, kan hier natuurlijk niet gesproken worden van leiding zoals deze gegeven worrit t.o.v. de satellietlanden. De leiding die zich hier operibaart is die van de gids die het goede
voorbeeld geeft. China begint een steeds belangrijker rol te spelen in het
communisme in Azi8, De propaganda van dit land domineert reeds in het geheel
van de communistische propaganda in Azie*.
Een belangrijk instrument van de propaganda van het wereldcomtnunisme
is het "Cominform". In September 194? is dit lichaam in Warschau opgericht
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Het ia bedoeld am informatief en cob'rdinerend op te treden m.b.t. een aantal coimnunistische partijen. Hiervan is weinig terechtgekomen en van een politieke betekenis kan eigenlijk niet gesproken vrorden. De verdienste van deze
instelling voor het communisme ligt in haar propagandafunctie.
Zij moet
beschouwd worden als de spreekbuis van de machthebbers van het wereldccEmunisme. Hiertoe dient een orgaan "Voor een duuraame vrede, voor Volksdemocratie" dat uitgegeven wordt in 18 talen. Hierin vinden de communisten uit de
gehele wereld de ideologische opvattingen van de leiding van het wereldconmiunisme, getoetst aan de gebeurtenissen van deze tijd. De vorm waarin dat geschiedt is een aantal artikelen van prominente communisten uit communistische
en niet-comnunistische landen.
Een belangrijk aandeel in de propaganda van het wereldconmauv' -sue vormen
de Internationale hulporganisaties. De propaganda door middel van deze organisaties gevoerd ligt op practisch alle terreinen van het maatschappelijk
leven. Veelal vrordt de propaganda van enkele organisaties tezamen op een bepaald doel gericht. Hun betekenis ligt ook vooral hierin dat zij hur. vertakkingen - in de vorm van landelijke organisaties - in een groot deel van tte
wereld hebben. Er zijn thans een 11-tal van deze organisaties:
Het Wereldvakverbond
Wereldfederatie van Democratische Jeugd
Urie van
internationa" -yStudenten
De Internationale Democratische Vrouwenfedertbie
De Wereldvredesbe'feging
De Internationale Federatie van Verzetsstrijders
De Wereldfederatie van Wetenschappelijke Workers
De Internationale Organisatie van Democratische Juristen
De Internationale Organisatie van Componisten en Musicologen
De Internationale Organisatie von Journalisten
De Internationale Radio-Unie
Over de WOKS is hiervoor reeds gehandeld.
Het geheel van de coramunistische propaganda in de wereld is niet denkbaar zonder het aandeel van de landelijke comraunistische partijen, Hun propaganda is enerzijds gericht op de bevordering vm het conmuhisme in eigen
land, anderaijds op de bevordering v,-vn het wereldcomraiinisme. Het een sluit het
ander niet altijd in, in welk geval de bevordering vcn het wereldcommnnisme
- zoals dez^ezien wordt door de Sovjetmachthebbers - prevaleert. In de organisatie van elke ccmrarp'st-ische partij is de "agitatie en propaganda" opgenomen. Op het hoo^ste niveau in het partijbestuur en zo vervolgens in de
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Irtgere besturen. * D'e c'bffliuhisti»c9ie partij-^eeft ook--.leidlng.aan de propaganda van haar hulporganisaties, welke dus enerzijds door de partij, anderfcijds door hun Internationale organisaties bewerkt worden.
De legaties van de communistische landen zijn eVeheens irigeachakeld
in de propaganda van het wereldcomraunisme, enerzijda door richtlijnen te
verschaffen aan de in het betrokken land gevestigde ccnmunistische partijen,
anderzijds door zelf bepaalde propaganda te voeren*
7. De middelen van de cpnmunistische propaganda.
Wanneer gehandeld wordt over de middelen van de propaganda, dan kan
dit in een zo mime zin worden opgevat dat ook organisatie hieronder begrepen wordt. De oomnunistische organisfttie is ook e«n middel van de propaganda> delegaties - zoals hiervoor besdireven - zijn ook middelen van de
propaganda. Dit soort middelen zijn reeds genoemd, hetgeen hier volgt zal
daarom beperkt blijven tot:
1. het gesproken woord
2. het geschreven woord
3. de film.
Het gesproken woord. De belangrijkste verspreidingsmogelijkheid van
het gesproken woord is voor het wereldconmunisme de radio. Het aantal zenders bestemd voor Internationale uitzendingen, het aantal uren dat uitge,.
, .
. . . . waarin uitgeaonden wttrd-t
. , ., , _..
zonden wordt en het aantal talen
. •
'• • j riemem stesds toe. Dit
geldt zowel voor de Sovjet-Unie als voor China eh de Satellietlindeh.
De communisten tonen m.b.t* de propaganda (in de comnuriistische zin)
een duidelijke vdorkettr voor het geschreven woord, getuige de onujchrijving
van het begrip in de Russische politieke dictionnaire: "Het voornaamste,
het beslissende middel in de propaganda van het Marxisme-Leninisme is de
pers, hetgeen het mogelijk maakt dat iedere waarheid onmiddellijk het eigendom van alien wordt, Gesproken propaganda is een hulpraiddel van de tweede
rang. De belangrijkste en grondmethode van de studie van het MarxLsme en
Leninisme is het zelfstandig lezen van de werken van Marx en Engels, Lenin
en Stalin."
Het geachreven woord. Gelet op de betekeiis die de communisten toekennen aan het begrip propaganda is het vanzelfsprekend dat boeken in grote
aantallen uitgegeven worden. Vooral ook die boeken welke in de indoctrinatie
een grote rol spelen, zoals "De Geschiedenis van de Communistische Partij
van de Sovjet-Unie" en Stalin's "Grondslagen van het Leninisme". In de
Sovjet-Unie houden zich omvangrijke instellingen bezig met de uitgi|fe en
vertaling van boeken, zowel voor het eigen land als voor het buitenland. In
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de anlere communistische landen bevinden zioh overeenkomstige instellingen,
zij het niet in een m*te en omvang als in de Sovjet-Unie. In vele niet-communistische landen treft men ook communistisohe uitgeverijen aan,
Een bijzondere plaats in de oommunistische propaganda wordt ingenomen
door TASS. Deze officiSle nieuwsdienst van de Sovjet-Unie oefent een inrloed uit ver buiten het gebied van dit land. Practisch de gehele communistische wereld ontvangt het wereldnieuws van TASS. Verder verschaft TASS de
informatie over de Sovjet-Unie, welke wordt vrijgegeven voor dat doel aan
de buitenwereld.
Zoals hiervoor reeds werd aangegeven vervult de pers in de conraunistische propaganda een voorname rol. Het aantal bladen dat uitgegeven wordt
zeer
is/groot. In de Sovjet-Unie hebben bladen als de "Prawda11 en "Communist"
(theoretisch partij orgaan) een invloed die ver over de grenzen gaat.
Verschillende bladen worden in de Sovjet-Unie uitgegeven die bestemd
zijn voor propaganda in het buitenland, zoals Soviet Union, Soviet Woman,
News, New Times e.a. Ook de andere communistische landen hebben veelal een
keur van propagandabladen, eveneens voor een deel bestemd voor het buitenland. De Cominformkrant werd reeds genoemd in ander verband. De internationale hulporganisaties, alsmede de bij hen aangesloten landelijke organ!saties, hebben ook hun organen, veelal in verschillende soorten. De communistische partijen van enige omvang hebben hun dag-, week- en maandbladen.
Tenslotte zijn er dan nog de "informatiebulletins" van de legaties van de
communistische ' landen.
De film. De comraunisten leggen een toenemende belangstelling aan de dag
voor de film als propagandamiddel. Zowel directe als indirecte propagandafilms worden geproduceerd. De laatste zijn filns die vooral door hun kunstwaarde en uitvoering bepaalde sympathieen moeten wekken. Het aantal films
dat door de Sovjet-Unie en de andere communistische landen gemaakt wordt is
nog niet groot, vergeleken met de landen van de vrije wereld, er is echter
een voortdurende toename en een verbetering van kwaliteit, zowel artistiek
als technisch. Zo werden de laatste tijd verschillende malen films uit de
communistische landen op internationale filmfestivals bekroond. In hun pogingen communistische films in zoveel mogelijk landen te brengen ondervinden
de conmunisten veel moeilijkheden. In verschillende landen raogen ze niet vertoond worden en in andere houdt men niet van dit soort films. Al is de film
nog geen propagandamiddel bij uitnemendheid voor het consmunisme, er zijn
tekenen die er op wijzen dat in de toekomst in toenemende mate dit middel
gebruikt zal worden met een toenemende kans op succes.
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Slot.
Deze verhandeling is een poging tot beschrijving van een belangrijk
aspect van de strijd welke het communisme voert t.o.v. de niet-communistische wereld. Deze strijd is voor de comnunisten eerst befe*indigd wanneer
in de gehele wereld htm maatschappij gevestigd is. Het comnunisme heeft in
deze oorlog enkele opmerkelijke voordelen. In de eerste plaats de eenheid, al
is deze dan voor een deel gedwongen. Deze eenheid komt net name tot uitdrukking in de ideologic, vrelke in het communisme niet slechts doctrinaire betekenis heeft, maar ook die van geloof en stuwende kracht. De overtuigde
conmunisten - en zij leiden het communisme - leven in de toekomstverwachting
van een wereldconnnunistische maatschappij. Hun leven staat onder invloed
van een dynamische fcracht die hun handelen leidt. Er is een ander voordeel
dat het communisme heeft in zijn koude oorlog. Deze wordt vaak door hen tegen
wie ze gericht is, niet als zodanig onderkend. Veelal omdat voor velen het
begrip oorlog niet verder gaat dan het conventionele begrip; men erkent dan
alleen de warme oorlog als oorlog. Er zijn er echter ook die deze oorlogvoering niet willen onderkennen. Zij zien de bedreiging wel, maar pogen deze
af te wenden door haar buiten de werkelijkheid te plaatsen. Dan zijn er die
de koude oorlog van het communisme wel zien, maar er niet over willen spreken of schrijven, omdat zij van oordeel zijn dat het levendig houden van het
besef van oorlog deze nimmer tot een einde doet komen. De laatste tijd hoort
men nog al eens de mening verkondigen, dat het toch heel wel mogelijk is
•..; dat de ccmmunistische machthebbers tot andere
gedachten komen. Wanneer dit werkelijk eens het geval zou zijn - zo redeneert
men - dan zouden de vertegenwoordigers van de vrije wereld toch wel aeer
emstig te kort schieten indien zij bij voorbaat elke actie van het cojnnmnisme met wantrouwen bezien. De mogelijkheid van verandering zal inderd^ad
altijd een plaats in het bewustzijn moeten blijven innemen. Verder ware
beter het woord "wantrovtwen" te vervangen door "waakzaamheid". Het
vormt een bedreiging voor de vrije wereld, een bedreiging die vooral de
laatste tijd niet meer als zodanig gezien wordt. Het conmunisme is er op uit
deze bedreiging te verbergen en het ziet zelfs kans deze te wikkelen in
vriendelijkheid. Ten opzichte van deze bedreiging past de vrije wereld waakzaamheid. Deze waakzaamheid wordt verkregen door een analyse van het communisme, waarbij men zich niet laat leiden door emoties die het inzlcht in het
communisme vertroebelen, maar door verstandelijke waarneming, welke zich niet
beperkt tot een bepaalde tijd of een bepaald gebied en oog heeft voor alle
aspecten van het communisme, vooral ook voor het communisme als geheel,
November 1955*

49

LUST VAN GERAADPLEEGDE BQEKEN
De geschiedenis van de Communist is che PartiJ van de Sovjet-Unle.
Korte leergang onder redactie van een commissie in het Centraal Comitl
van de Sovjet-unie.
Amsterdam 1950, Uitgave Pegasus.
Stalin - Grondslagen van het Leninisme. Amsterdam 1938, Pegasus.
Lenin - Wat te doen. (Verzamelde werken, deel II.) Amsterdam 1937, Pegasus
Stalin - Econoinische prcblemen van het socialisme. Amsterdam 1955, Pegasus.
Research for Peace (Publ. van the Institute for Social Research)
Amsterdam 1954, North-Holland Publishing Company.
Gaston Bouthoul - Les guerres. Paris 1951, Payot.
Sun Tzu Wu - The art of War. Harrisburg 194-9, Military Service Publ. Company.
Des Arthacastra VW Kautilya.
K. von Clausewitz - Over den oorlog. Breda 1846, gedruk* bij v.Broese & Comp.
Brig. C.N.Barclay - The new warfare. London 1953, William Clowes & Sons.
W.R. Kintner - The front is everywhere. Norman 1950, University of Oklahoma
Press.
P.O. Miksche - Secret forces. London 195°-» Faber and Faber.
Raymond Aron - The century of Total War. London 1954, Derek Verschoyle.
James Burnham - The coming defeat of communism. New York 1949, John Day Comp.
J. Monnerot - La guerre en question. Paris 1951, Gallimard.
Ian Harvey - The technique of persuasion. London 1951, The Falcon Press .
Leonard W. Doob - Public opinion and propaganda. New York 1949, Harry Holt
K. Baschwitz - Denkend mens en menigte. Den Haag 1951, Uitg. Leopold.
Paul M.A. Linebarger - Psychological Warfare. Washington 1954, Infantry
Journal Press.
J. Driencourt - La propaganda nouvelle force politique. Paris 1950, Librairie
Armand Colin.
Daniel Lerner e.a. - Propaganda in war and crisis. New York 1951, George W.
Stewart.
Dr. G.A.M. Vogelaar - Systematiek en spelregels van de overheidsvoorlichting1 s-Gravenhage 1955, Martinus Nijhoff.
Dr. A.M.J. Chorus - Grondslagen der psychologie. Leiden 1953, H.E.Stenfert
Kroese N.V.

