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In de loop van het jaar 1974 begon het tot de breinen van burgerlijke politici en economen – onder hen 
begrepen de quasi-socialistische reformisten in de regeringen van Engeland en West-Duitsland – door 
te dringen dat de periode van hoofconjunctuur voorbij was. Niet meer te loochenen was dat men te 
doen had met een internationale teruggang van de productiviteit en de werkgelegenheid. De 
Verenigde Staten gaven – precies als in 1929 – de toon aan wat de moeilijkheden aangaat. De totale 
nationale productie was geringer dan in het voorafgaande jaar. Het aantal werklozen steeg officieel tot 
zes miljoen, wat zou beduiden dat 6,5 procent van de actieve bevolking niet meer aan de slag kon 
komen. In werkelijkheid was de toestand veel erger, met name voor de negers, Porturicanen en 
chicanos (van Mexicaanse afkomst), onder wie de ellende veel groter was. En in enkele staten van de 
VS telde men 14 procent werklozen. 

In Engeland had minstens een miljoen mensen geen werk, in West-Duitsland ging men snel naar dat 
cijfer toe en voor Frankrijk schatte men het aantal dat uit de bedrijven was gegooid op 700.000. Wat 
Nederland aangaat, werd schoorvoetend toegegeven dat aan het einde van het jaar 180.000 mensen tot 
de “arbeidsreserve” behoorden. Maar dat cijfer was zeer geflatteerd. Want tienduizenden trokken 
geen uitkering op grond van de wet op de werkloosheid (WW) maar uit hoofde van de verzekering 
inzake arbeidsongeschiktheid (WAO), omdat ze wegens hun leeftijd of gezondheidstoestand 
voorgoed afgevoerd konden worden. En van de 300.000 mensen die in de WAO vielen was een niet 
gering percentage ook vrij kort geleden uit het arbeidsproces geworpen. 

De aarzeling om toe te geven dat we met een nieuwe crisis te doen hadden, kon verbazing wekken. De 
Atlantische regeringen schenen te hebben afgesproken dat men moest geloven dat nog in het jaar 1975 
de tegenslag overwonnen zou zijn. Waaraan was dit optimisme te wijten? Het kwam voort uit 
verscheidene oorzaken; of liever, het was wenselijk optimistisch te doen om verscheidene redenen. 
Ten eerste zei men dat de crisis zou verergeren als men toegaf dat deze bestond. Iedereen ging zich er 
dan op instellen, men zou niets durven te ondernemen en de angst om kapitaal te verliezen of 
nodeloos geld uit te geven voor nieuwe ondernemingen zou de bedrijvigheid nog doen verminderen. 
Ten tweede kon de sociale onrust groeien, als het vooruitzicht op een langdurige depressie officieel 
werd aanvaard. Er moest dus gesust worden. En ten derde wilde niemand toegeven dat het 
kapitalistische systeem zelf periodiek crises moest verwekken, ook niet allerlei “rode reformisten”die 
sinds 1945 geloofd hebben dat het kapitalisme zo sociaal was geworden dat alle middelen beschikbaar 
waren om crises te voorkomen of snel op te heffen. De naam van de econoom Keynes spookte weer 
rond als symbool van het vertrouwen in een hervormd kapitalistisch stelsel. 

Nu was het voordeel van deze houding dat men kon blijven ontkennen dat het kapitalisme een cyclus 
omvatte van afwisselende hoog- en laagconjuncturen, zoals de oude socialisten altijd al hadden 
betoogd. Het nadeel van dat standpunt was echter ook niet gering. Want kwam er dan toch een 
depressie dan lag dit dus niet aan het stelsel, maar aan de regeringen die te onbekwaam waren 
geweest om de crisis te voorkomen. En hoewel ze de omvang van de moeilijkheden bagatelliseerden, 
kon niet worden voorkomen dat die ministers toch verantwoordelijk gesteld werden voor de sociale 
problemen. Een pikante bijzonderheid was dat de kapitalisten en hun vazallen onder de journalisten 
en professoren huichelachtige aanvallen ondernamen op progressieve ministers die het zover hadden 
laten komen. In Nederland hebben de lakeien in VVD en DS‟70, de zaakwaarnemers van de 
Atlantische multinationale concerns, onze roze-witte regering (met een aantal figuren die de Telegraaf 
niet kan pruimen) aldus in staat van beschuldiging gesteld. Men vraagt zich af waarom degenen 
onder de bewindslieden die toch wel eens het socialisme bestudeerd hebben, niet gewezen hebben op 
het falen van het kapitalistische systeem om hun eigen onmacht te verklaren. Voor Nederland zou dit 
nog begrijpelijker zijn geweest omdat onze nationale productie voor de helft bestemd is voor export. 
En een internationale depressie moet dus voor Nederland zeer ongunstige gevolgen hebben, evenals 
in de periode na 1929, al kwam de crisis hier dan later. Hoe het zij, zeer traag begon men te spreken 
over een teruggang in de conjunctuur alsof men er toch niet in wilde geloven. 

Vandaar dat de grote studie in de New York Review of Books van 21 juni 1974 over „The coming 
Depression‟ (waarin maar liefst 9 boeken over dit verschijnsel besproken werden) bijna nergens 



vermeld werd, met uitzondering van een zeer terloops geplaatste opmerking in NRC-Handelsblad, 
waarvan de economische redactie overigens niet pessimistisch gestemd was. Vandaar ook dat het 
novembernummer van Le Monde Diplomatique ook niet besproken werd, waarvoor nog als reden 
kon worden opgegeven dat de Franse poststakingen ons het nummer weken lang onthielden. En 
slechts weinigen vermeldden de inhoud van een artikel over Class Conflict, Keynesian Policies and 
the Business Cycle in het socialistische Amerikaanse periodiek Monthly Review van oktober 1974. 

Opmerkelijk was ook dat het woord depressie (voor een langdurige laagconjunctuur) werd vermeden 
en dat men het liefst sprak van recessie (een tijdelijke teruggang). Daarbij waren de geesten wel erg 
vruchtbaar om valse oorzaken voor de werkloosheid te vermelden. 

 

Een viertal leugens 
Wat het aangeven van oorzaken voor de crisis aangaat, leidde de Amerikaanse minister Henry 
Kissinger (toch al niet in de eerste leugen gebarsten) het koor van illusionisten. Hij putte overigens de 
lijst van quasi-gronden niet uit en had wat dit aangaat nog wel wat kunnen leren van onze 
werkgevers en van de “deskundigen” in dienst van de AVRO, TROS, Telegraaf, Elsevier, Accent, enz. 
Als men hen hoorde moest men wel geloven dat de depressie was verwekt door de arbeiders, de 
oliesheiks en kortweg door de inflatie. Gezien het aantal officieel gediplomeerde economen moet het 
er met de studie van deze wetenschap in Nederland –snel verworden tot demagogie- wel triest 
voorstaan. 

In de eerste plaats de inflatie. Gaat men de historie van het kapitalisme na, dan ontdekt men zonder 
moeite dat de inflatie (uitzetting van de geldhoeveelheid, die in omloop is ofwel waardedalin van de 
munt) geheel eigen is aan het kapitalistische stelsel. Men kan de prijsstijgingen in Nederland sinds 
1914 gemakkelijk nagaan: na de eerste wereldoorlog driemaal zo hoge prijzen als daarvoor. Sinds de 
tweede wereldoorlog een prijsverhoging (en waardedaling van het geld) van tien tegen één. Alle 
landen van Europa hebben dit verschijnsel in vaak nog ernstiger mate gekend. Opmerkelijk is dat juist 
de hoogconjunctuur gekenmerkt wordt door sterke inflatie en dat wist iederaan al 50 jaar geleden, 
zodat de vraag rijst hoe inflatie dan een laagconjunctuur kan verwekken. 

Hier is geen onkunde van economen in het spel, maar puur bedrog onder het mom van wetenschap. 

De inflatie heeft een enorme toeneming van de kapitaalvorming begeleid en even monsterachtige 
winsten. Te zeggen dat de inflatie crises veroorzaakt is daarom in strijd met elke ervaring. Voor zover 
er een vlucht is uit het geld betekent dit een wedloop om het geld te beleggen in grond, onroerende 
goederen en producten, dus een aanmoediging van de handel en de productie. 

Waarom echter moest deze drogreden naar voren worden gebracht? Wel, om de twee truuk te kunnen 
vertonen: voor die quasi-ongewenste inflatie waren de arbeiders verantwoordelijk, die steeds hogere 
lonen hadden geëist. Nu weet iedereen dat de loonsverhogingen achter de prijsstijgingen aankomen 
en dat ze gemotiveerd en aanvaard worden omdat die voorafgaande prijsstijgingen (de steeds hogere  
index) niet vallen te loochenen. In het jaar 1974 was de toeneming der lonen zeer beperkt gehouden, 
maar de winsten waren abnormaal hoog gebleven. Als van de aandelen de koersen daalden was het 
niet door de uitkomsten van de bedrijvigheid in het verleden, maar door diep wantrouwen inzake de 
toekomst. 

Het bedrog inzake de funeste werking van loonsverhogingen (een defensieve actie van werknemers 
tegen inflatie) had ten doel de arbeiders naar een lager levenspeil te drijven. Er werd door de 
“Heertjes van de economische demagogie” betoogd dat de werkgevers meer winsten moesten maken. 
Dan zouden ze meer gaan investeren, meer werkgelegenheid scheppen. De onzin lag er dik bovenop: 
elk jaar was het nationale inkomen en vermogen met sprongen gestegen en aan de productiviteit 
mankeerde niets. Er werd tegen de klippen op geproduceerd. Zo zeer, dat er in 1974 een duidelijke 
overproductie was, niet alleen in Nederland maar in de gehele Atlantische wereld. Hoe had een 
verhoging van die productie ons dan uit de crises kunnen helpen? 

Veel producten konden niet meer met de benodigde winst worden verkocht. Daarom sloten bedrijven 
en daarom werden arbeidstijden verkort. Men zou door verlaging van de lonen niet de crisis 
overwinnen, door hogere winsten niet de werkgelegenheid vermeerderen, maar wel de arbeiders 
terugdringen naar een lagere levensstandaard. Een stukje naakte klassestrijd! Want altijd probeert de 



reactie van een crisis gebruik te maken om werknemers een toontje lager te laten zingen en 
socialistische neigingen af te straffen. Als in een depressie de sociale onrust groeit, neemt ook een 
dictatoriale reactie toe, tot aan het fascisme dat veelvuldig uit depressies te voorschijn komt (De NYR 
heeft op de historische voorbeelden gewezen; allereerst Hitler). Noch inflatie, noch loonsverhogingen 
zijn dus de oorzaken van een depressie! 

De derde leugen –even ijverig verbreid- is van dezelfde aard. Ze berust op de klacht dat de 
olieproducerende landen (van de OPEC) de laatste twee jaar hun prijzen voor ruwe olie stevig hebben 
verhoogd. Aldus is de energie duurder geworden en de bedrijven zouden die kosten niet meer 
kunnen opbrengen, zodat ze dan maar het bijltje erbij neergooiden. Dat is een soort “negatief 
simplicisme” van lieden als Kissinger, die een oorlogsstemming wil kweken tegen Arabische 
olielanden als die de positie van Israël ondermijnen en als ze de Amerikaanse imperialistische politiek 
zouden willen aantasten. 

Nu is ook de beschuldiging tegen de oliesheiks onzinnig. In de eerste plaats wordt olie schaars, zodat 
de prijs ervan –naar kapitalistische normen- moet stijgen. Die prijs is jarenlang fantastisch laag 
geweest. Er was een tijd dat een liter benzine ƒ 0,60 kostte en dat de producenten voor een liter ruwe 
olie ƒ 0,03 kregen. De overige ƒ 0,57 kwam aan de oliemaatschappijen –voor het raffineren, vervoeren 
en distribueren- en verder aan de regeringen van welgestelde naties die accijnzen hieven. 

Aan het eind van 1974 werd er maximaal voor een liter ruwe olieƒ 0,20 betaald (meestal minder, 
tussen ƒ 0,16 en 0,20), terwijl een liter benzine toen bijna een gulden kostte. De overige 80 cent bleef 
dus in handen van westerse (multinationale) ondernemingen en regeringen. Als de prijzen van 
stookolie en benzine te hoog waren, zou dit gemakkelijk te verhelpen zijn geweest door de beperking 
van de fantastische winsten en de hoge accijnzen. 

Maar de eisen van de olie-exporterende landen zijn pas gekomen nadat in 1971 de dollar de eerste 
devaluatie (vermindering van de ruilwaarde) had gekend. En de dollarwaarde –waarin de olieprijzen 
worden uitgedrukt- is sindsdien met 30 procent afgenomen. Dit betekent dat de leveranciers van ruwe 
olie die dollars ontvangen hadden, miljarden op die dollars verloren hebben. De Amerikanen hebben 
de hele wereld betaald met geld dat gedoemd was in waarde te dalen en dat maar ten dele was gedekt 
door goud of vermogen. Die valsemunterij is een voorname oorzaak geweest van prijsstijgingen over 
de gehele linie. Uitgedrukt in geld dat zijn waarde verliest, moeten de prijzen wel hoger worden. 

Daar komt nog iets bij: de olielanden laten tientallen miljarden –die ze niet aanstonds kunnen 
besteden- in het westen. De Amerikaanse, Europese en Japanse banken en bedrijven beschikken over 
tientallen miljarden dollars die de olieproducenten in hun handen laten. dat wil zeggen dat de kopers 
de helft van de olieprijs helemaal niet betalen: ze houden voorlopig het geld en tekenen een 
schuldbekentenis. Wat de oliesheiks daar ooit van terugzien moet men maar afwachten. Maar wel 
versterken ze het kapitalistische systeem door de hoeveelheid westers kapitaal sterk te verhogen! En 
ze zullen nooit de kans krijgen dat geld onmiddellijk op te eisen: daarvoor is het op te lange termijn 
belegd. Dat oliesheiks dus het westen bedreigen is een van de Atlantische leugens. 

Tenslotte de vierde drogreden en wel dat we met een tijdelijke structuurcrisis te doen hebben. Door 
invoering van nieuwe machines en door automatisering komen er steeds meer arbeiders op straat te 
staan. Dit proces nu is al een eeuw aan de gang. Het heeft geleid tot arbeidstijdverkorting, vervroegde 
pensionering, verbod van jeugdarbeid, maar ook tot steeds toenemende productiviteit. Natuurlijk 
ging de automatisering door, nog meer in de bloeitijd dan bij een neergaande conjunctuur. De huidige 
depressie betreft de conjunctuur, niet de structuur, die veel meer betrekking heeft op de techniek. 

In de wisselende conjunctuur van het systeem is de depressie onvermijdelijk! 

 

De conjunctuur-cyclus 
Gaat men de historie van het kapitalisme na, dan blijkt die te bestaan uit een serie van op- en 
neergangen. De oorlogen met hun verwoesting van productiemiddelen en goederen zijn perioden van 
bedrijvigheid en hoogconjunctuur, van uitbuiting en vernietiging. Er is aan alles een tekort en er 
worden enorme winsten gemaakt door speculanten en producenten. 



De tijd van Napoleon was er een zonder werkloosheid, hoewel van veel honger. Na dit tijdvak treedt 
een neergang in met tussentijdse opflikkeringen, die in 1848 een dieptepunt bereikt. (Dat is een van de 
bronnen van de revolutie van 1848). Dan stijgt de conjunctuur tot aan 1873, met weer vele oorlogen, 
waarbij Duitsland, Rusland, Engeland, Oostenrijk, Italië en Frankrijk betrokken zijn. In 1873 begint 
weer een wisselende ontwikkeling met veel recessies, uitlopend op de diepe crisis van 1893. 
Vervolgens weer een stijgende conjunctuur, tot na de eerste wereldoorlog. In 1923 het eerste teken van 
de grote depressie, daarna nog een korte opleving tot aan de ramp van 1929. Na 1933 weer enige 
opgang, dan de tweede wereldoorlog en daarna een lange periode van reparatie en enorme expansie 
van het Atlantische kapitalisme met tussentijdse crises. Zo is de Korea-oorlog een periode van bloei, 
het einde ervan in 1953 brengt een ernstige recessie. Zulke neergangen waren er meer totdat we nu 
duidelijk naar een nieuw dieptepunt gaan. Sinds 1971 zijn de tekenen daarvan gesignaleerd. 

Als men nu voor de dieptepunten “ronde” jaartallen neemt (de depressie kwam niet overtal 
tegelijkertijd) krijgt men de perioden na 1850, 1890, 1930 en 1970. Dat lijken magische getallen omdat 
er dan telkens 40 jaar ligt tussen de rampjaren. Men moet zich daarop niet blind staren. Het is best 
mogelijk dat het ergste nog zal komen en in elk geval moeten we niet denken dat we na de depressie 
weer een bloeitijd zullen beleven tot ongeveer 1990 en dat we dan weer naar het dieptepunt van het 
jaar 2010 zouden gaan. Zo mechanisch is dat alles niet. Erkennen moet men echter dat er een cyclus 
bestaat. De tijden van depressie keren steeds terug. 

Wat de oorzaak daarvan aangaat is er een (socialistische) redenering, die uitgaat van de stelling dat de 
bourgeoisie niet anders kan doen dan periodiek de arbeiders op straat smijten. Nodig is een zg. 
arbeidsreserve, dus een permanente werkloosheid van een deel van het proletariaat, opdat het aanbod 
van arbeid de lonen drukt. In een periode van volledige werkgelegenheid –aldus deze theorie- stijgt 
de prijs van het loon te zeer, concurrentie wordt moeilijk en de winst wordt aangetast. Er moet 
werkloosheid worden gekweekt om de lonen weer te doen dalen. Er valt veel voor deze theorie (in de 
Monthly Review nog eens te berde gebracht op grond van het marxisme) te zeggen, als men onze 
advocaten van het kapitalisme hoort. Het is hun allereerst te doen om daling van de lonen en stijging 
van de winsten, wat dan als geneesmiddel wordt aanbevolen. 

Maar het is de vraag of de depressie zo bewust wordt gemaakt. In de strijd om het bestaan tussen de 
kapitalisten onderling gingen inderdaad de zwakken failliet en bleven de sterken over. In een crisis 
deed dit verschijnsel zich op grote schaal voor. Het leidde tot het uitdunnen van een aantal bedrijven, 
tot concentratie van ondernemingen en accumulatie van kapitaal, zoals de socialisten (Marx vooraan) 
hebben aangetoond. Bij de huidige enorme concentratie is de concurrentie echter afgenomen, kartels 
en fusies hebben het kapitalistische blok versterkt. De winsten zijn collectief veilig gesteld, méér dan 
voordien het geval was. Het is de vraag of volledige werkgelegenheid voor een steeds kleiner 
percentage van de actieve bevolking (door de automatisering) wel een onoverkomelijk bezwaar is. De 
permanente uitkeringen bij ziekte, invaliditeit, werkloosheid en pensionering zijn zelfs noodzakelijk 
om de verkoop op peil te houden. En het zijn tenslotte de producenten (de werknemers) die de 
uitkeringen, pensioenen en bijstand opbrengen. 

Men moet dus veel waarde hechten aan de andere factor –ook altijd aanwezig- de zogenaamde 
overproductie. Er is zoveel winst gemaakt, zoveel geïnvesteerd, zoveel geproduceerd, dat de 
koopkracht ontbreekt om dit alles te consumeren. En dit verschijnsel is ook nu weer actueel. Er is een 
wanverhouding tot stand gebracht tussen gemaakte winsten (onttrokken aan het verbruik) en de voor 
consumptie beschikbare lonen en uitkeringen. Niet te hoge lonen veroorzaken een crisis maar gebrek 
aan koopkracht. De magazijnen puilen uit, de machines en automobielen hopen zich op. Daarbij moet 
men niet alleen denken aan de ontwikkelde kapitalistische wereld, maar aan de totale bevolking van 
de aarde. En dan is het zo dat de miljardenmassa‟s van de derde wereld, van hun grondstoffen 
beroofd terwijl hun arbeidskracht slecht is betaald, dat dit verpauperde proletariaat niet in staat is de 
producten van de “vrije wereld” te kopen. Er zijn niet voldoende winstgevende markten buiten het 
Atlantische gebied omdat de volken van Azië, Afrika en Latijns-Amerika (voor zover ze binnen de 
kapitalistische sfeer vallen) teveel zijn uitgebuit om de quasi-overtollige voorraden te kopen. Binnen 
de Atlantische wereld zijn er dan ook weer groepen van armen (zoals negers in de VS, paupers in 
Zuid-Europa) die in een soortgelijke positie verkeren. 



Wat deze overproductie aangaat, is het kapitalisme van deze eeuw niet zo ongelijk aan dat van de 
vorige eeuw, met dit verschil dat onze achterbuurten en “verellendigde” massa‟s nu grotendeels in de 
zogenaamde derde wereld liggen. Daar komt een depressie dan ook harder aan dan hier. En neemt de 
sociale ontevredenheid en de spanning te zeer toe, dan zijn er de feodale en militaire bondgenoten van 
het westen om met behulp van de Atlantische mogendheden door middel van terreur en fascisme die 
massa‟s eronder te houden. Vandaar dat crises niet alleen verzet en opstandigheid bevorderen, maar 
van de andere kant ook het fascisme. de polarisatie (d.w.z. de klassestrijd) krijgt –op internationaal 
niveau- een nieuwe dimensie. 

Er is nog één probleem (onderstreept in de NY Review) dat nader besproken moet worden. Het is dat 
van de inflatie, die vooral een kenmerk van hoogconjunctuur was. In tijden van depressie daalden 
vroeger de prijzen en kon men spreken van deflatie. Er schijnt nu voortgaande inflatie te zijn. De 
uitgeplunderde volken van de derde wereld leven onder regimes die geen garanties hebben gevormd 
voor de waarde van de munt. Daar is een vliegende inflatie onder iedere conjunctuur onstuitbaar. De 
uitbuiting van de massa‟s wordt aldus bevestigd: elke week daalt de koopkracht van de loonslaven, 
terwijl de bezitters hun goederen in waarde zien stijgen. In de Atlantische wereld worden zulke 
fantastische speculatieve kapitalen in omloop worden gebracht, dat ook daar de dekking (door goud 
en garanties) onvoldoende wordt. 

Men zou echter kunnen verwachten dat er een ommekeer in die ontwikkeling komt in tijden van 
depressie. Maar het is nog te vroeg om dit nu al te weten: er zijn terreinen waarop prijsdalingen zijn 
gesignaleerd door het geforceerd opruimen van voorraden. Aannemelijk is echter dat de inflatie door 
zal gaan. In de eerste plaats door de voortgezette staatsuitgaven, grotendeels verplicht op grond van 
vroegere plannen en begrotingen, voor contracten en “defensie”, al valt er met de wapens niet zoveel 
meer te verdedigen. Een rol speelt ook de sociaal-politieke overweging dat in de koude oorlog en de 
hevige internationale spanning de onrust tot een minimum moet worden teruggebracht, uit 
“veiligheidsoverwegingen” en om subversie tegen te gaan, er moeten uitkeringen gegeven worden 
omdat de depressie toeneemt en er nog meer bedrijven gesloten worden, als men het verbruik gaat 
beperken. De opgeblazen geldomloop doet de inflatie voortgaan als “het kleinste kwaad”. 

 

Een levensgevaarlijke mallemolen 
Wanneer men de praktijk van het kapitalistische systeem gedurende een periode van bijna twee 
eeuwen beziet, blijken de rampzalige nadelen ervan niet te verminderen of uit te schakelen. Er 
worden verschillende klassen geschapen met zeer uiteenlopende inkomens op basis van 
gezagsverhoudingen. Daar waar de opeenhoping van kapitaal heeft geleid tot een behoorlijke 
vruchtbaarheid van het productiestelsel kunnen allerlei behoeften bevredigd worden. Tegelijk echter 
wordt een bewapening opgebouwd die de verbeelding tart. De wapenwedloop tast ook de staten met 
genationaliseerde productiemiddelen aan. In de kapitalistische en zogenaamd communistische staten 
krijgt men dus te doen met een vorm van bewapening die op basis van een geperfectioneerde techniek 
het leven van de mensheid bedreigt en de vernietiging van volken geenszins denkbeeldig maakt. In 
dit stelsel zijn oorlogen en fascisme ingebouwd. Dit is de verschrikkelijke keerzijde van de 
“verzorgingsstaat”. Terwijl de min of meer welvarende naties elkaar met totale verwoesting 
bedreigen, hebben ze tegelijkertijd een miljardenmassa van paupers gekweekt in de derde wereld. Er 
zijn niet alleen klassentegenstellingen binnen de staten, er zijn ook groeiende tegenstellingen tussen 
naties die proberen elkaar uit te buiten en te overheersen. 

De economische depressie nu legt deze wonden meer dan ooit bloot. Het meest onder de crisis lijden 
de arme volken en groepen. En tegelijk neemt de wedloop om nieuwe markten en 
grondstoffenbronnen te veroveren toe. Handelsoorlogen manifesteren zich vooral in een neergaande 
conjunctuur. Het wordt gewoonte vrij lichtvaardig over de gevolgen van de depressie te spreken, 
omdat geen werkloze er brodeloos door zou worden, althans in de kapitalistische wereld. En voor 
zover men dat gelooft. Maar voor de mensheid als geheel werkt dit stelsel funest. Voegt men daarbij 
de zekerheid dat de grondstoffen in ijltempo worden uitgeput en dat de besteding van de 
oorlogskapitalen eens tot een ramp moeten leiden, dan is de roofbouw op aarde en mensheid 
onloochenbaar. Het propageren van een vrijheidslievend en vredelievend socialistisch stelsel wordt 
dan een verplichting. 



Maar in zulk een internationaal federatief samengaan van volken behoren de staten geliquideerd te 
worden. Op het ogenblik lijkt zoiets een utopie. Toch zou zelfs de kleinste stap op weg naar een vrije 
volkengemeenschap winst betekenen. 

Dit artikel werd gepubliceerd in het tijdschrift De As van november/december 1974 en wordt hier overgenomen 
met toestemming met de redactie van De As. 
Voor nadere informatie wordt verwezen naar de redactie van De As: Postbus 43, 2750 AA Moerkapelle 
(gironummer 4460315). 

 

 


