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Vertaling van niet-Nederlandse citaten 

 
Blz. Nederlandse vertaling 

4 De transformatie van de sociale verhoudingen, die nieuwe vormen doet 
ontstaan zowel op economisch terrein als op niet-economisch terrein, 
vormen die in structuren georganiseerd zijn en die telkens weer een 
doorslaggevende structuur opnieuw doen ontstaan, die van de 
productiewijze. 

9 Een proces waarin tussen belangen wordt bemiddeld, hetgeen meebrengt 
dat over het beleid wordt onderhandeld tussen staatsinstellingen en de 
belangengroeperingen die voortkomen uit de maatschappelijke 
arbeidsdeling, waarbij het overeengekomen beleid door de 
samenwerkende belangengroepen wordt uitgevoerd en zekergesteld door 
de bereidheid en het vermogen van die organisaties om hun leden aan dat 
beleid te committeren. 

14 Een standaardelement bij het instantiëren van gedrag in de 
maatschappelijke reproductie 

18 In het Frankrijk van 1939 placht de rijke burgerij graag te klagen, dat ze 
alle macht was kwijtgeraakt. 

19 Wat voor regering er ook is, het land lijdt nadeel wanneer het 
machtsapparaat vijandig staat tegenover de geest waarop de openbare 
instellingen zijn gegrondvest. Een monarchie moet worden gediend door 
monarchistische overheidsdienaren. Een democratie verliest haar kracht– 
zeer ten nadele van het algemeen belang – wanneer de hoge 
functionarissen in de staat, opgevoed als zij zijn om haar te verachten en 
noodzakelijkerwijs voortge-komen uit juist die klassen waarvan de 
democratie de heerschappij heeft willen breken, haar slechts met grote 
tegenzin dienen. 

22 Door hun schuld aan de catastrofe, het verraad, het afwachten (…) Het 
recht op vrijheid, zekerheid en sociale waardigheid. 

23 Bevond zich de geproletariseerde sector in een geestesgesteldheid als die 
van 1936, toen de arbeiders alleen al om het principe in staking gingen: 
de vakorganisaties hebben erg veel moeite om de gemoederen tot 
bedaren te brengen. 

24 Een element dat structuur en vooruitgang brengt. Met de meest grote 
loyaliteit werkt zij samen met het openbaar bestuur. 

24 Het was het grote geluk van de voorlopige regering, dat zij de restauratie 
van het staatsapparaat in gang kon zetten voordat dat apparaat als factor 
verdwenen was. 

24 Was de sociale crisis in wezen het gevolg van een verstoord evenwicht 
tussen de macht van de arbeiders en de macht van de ondernemers. 
Vakbonden en PCF speelden een belangrijke rol in het handhaven van de 
orde in de mijnen. 

26 Ofschoon sommige regeringen de zaken beter in handen hadden dan 
andere, was er gelukkig geen enkel geval waarin een regering bezweek. 
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Het dichtst bij de val van de eigen regering kwam het nog in België. 
27 Afbreuk gedaan door het blote feit dat er geen centrale regering was om 

zijn optreden te leiden, waarbij de ene groep vaak diende als het 
struikelblok voor de andere bij het nastreven van dezelfde doelstellingen. 

27 Zij besteden veel aandacht aan het kleine spul, maar zijn bang – zo lijkt 
het – dat het vervolgen van de grote jongens zal leiden tot processen 
waarin belastend materiaal voor henzelf aan het licht komt. 

27 Instructies moesten afwachten over de manier waarop zij kunnen 
deelnemen aan de nog te leveren strijd. 

28 De kip moesten slachten zonder dat ze kon krijsen.  
28 Mocht dit zich voordoen, dan zou de regering kunnen aftreden en … in 

deze situatie zou het erg moeilijk zijn een nieuwe Belgische regering 
samen te stellen. De situatie zou dan verder kunnen verslechteren, zodat 
de inzet van militairen nodig kan zijn om de orde te herstellen en om met 
inzet van soldaten de nutsbedrijven gaande te houden. 

31 Bijna volledig wordt bepaald door het loonniveau. Natuurlijk is het 
mogelijk om na de oorlog de lonen te verlagen. Elk land moet voor zich 
uitmaken, of dat doenlijk is. Maar het is duidelijk dat de politieke 
moeilijkheden groot zouden zijn en het is veiliger aan te nemen dat de 
loonvoet niet omlaag zal gaan. Het kan bovendien blijken dat de lonen 
niet echt te hoog zijn, omdat de Duitsers geen aandrang zullen hebben 
gevoeld de lonen zonder noodzaak te verhogen. 

33 Deze maatregelen zijn in hoofdzaak gericht op het loonstelsel, op het 
instellen van een volledig systeem van sociale zekerheid voor de 
arbeiders op basis van nationale solidariteit, en het herstellen of het 
introduceren van vormen van paritaire samenwerking tussen organisaties 
van werkgevers en werknemers. 

45 Om hun strategie ten opzichte van de arbeidsverhoudingen te integreren 
met die ten opzichte van de markt. 

50 Alleen als er werk is voor iedereen kan men van de werkende bevolking, 
of die nu individueel reageert of verenigd in vakbonden, verwachten dat 
ze meewerkt aan het maximaal benutten van de productiecapaciteit, die 
de arbeid zelf mede insluit, en dat ze zich verre houdt van werkvormen 
die de productie kleiner houden dan mogelijk zou zijn. 

160 En allen zullen zij zich beklagen over de harde eisen die aan hen gesteld 
worden, over de bovenmenselijke vermoeidheid die dat meebrengt en ze 
zullen u vertellen, allemaal, over de afkeer die zij hebben van de 
systemen en arbeidsmethoden die op dit ogenblik zo ongeveer overal 
worden doorgevoerd. 

204 Orde op de werkplek kweekt in de arbeider een mentaliteit waardoor hij 
met een precieze doelgerichtheid beweegt, en waardoor zijn bewegingen 
delicaat en weldoordacht worden. De blinde muur is gevallen tussen de 
kunstenaar en de weefster, de arbeid is opgehouden een bijbelse vloek te 
zijn, niet langer schuwen de muzen de lawaaierige werkplaatsen in de 
fabrieken. 

247 Als je ze niet kunt verslaan, lijf ze in. 
251 Als je ze niet kunt verslaan, stapel schuld op hun geweten. 
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368 Ook al wordt de vrijheid in zekere mate beperkt, de discipline en het 
gevoel van verantwoordelijkheid zullen toenemen en zullen bij de 
syndicale organisaties kunnen toenemen in precies dezelfde mate als die 
waarin de staat zich meer bewust wordt van zijn economische, politieke, 
sociale en culturele verplichtingen ten opzichte van al zijn burgers en 
naarmate hij deze verplichtingen beter vervult. Vanuit een zuiver 
economisch standpunt bezien, zullen deze discipline en gevoel van 
verantwoordelijkheid toenemen naarmate de Planbeweging ons wegleidt 
uit de chaos van het huidige economische stelsel en ons een 
rechtvaardiger verdeling van goederen brengt. 

385 Sturing door de staat, een verstandige sociale orde. 
424 Dat de werkgevers zich de oren met hun katoen hebben volgestopt om 

het kloppen van de tijd niet te horen. 
464 Om de slagkracht van het Hollandse bedrijfsleven tegenover de belangen 

van het Rijk zo klein mogelijk te houden. 
476 Het bedrijfsorgaan is nog niet echt goed georganiseerd, als het alleen een 

hoofd zou hebben en geen enkel lid: om het lichaam tot leven te wekken 
is een orgaan nodig dat zich stelt tussen de corporatieve raad en de grote 
groep van individuen die aan zijn gezag zijn onderworpen. De 
vakorganisatie moet de eigenlijke cel vormen van het bedrijfsorgaan. 

493 Praktisch geen partij meer heeft met wie het over lonen en 
arbeidsvoorwaarden kan praten. 

545 De massabeweging, die zich zeer radikaal kan aandienen, in goede banen 
te leiden. 

551 Die als zeer actieve en gevaarlijke leden van de CPN of van haar 
nevenorganisaties zijn opgetreden. 

556 Om opflakkerende onrust in de kiem te smoren 
 


