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Sprekend Humanisme 
 

Uitwerking van het interview met: 

 

Prof. dr. Piet Kuin (1908-2002) 

 
Datum     : juli en september 2001 

Lokatie     : Bij prof.dr.Kuin thuis 

Onderwerp(en)  
o JVA Jongeren Vredes Actie  

o SVA Studenten Vredes Actie 

o SDAP (PvdA) 

o Jacques de Kadt 

o Loopbaan 

Duur interview    : 31:38 (min/sec) 

Naam / functie interviewer(s) : Pieter Edelman (onderzoeker Humanistisch Historisch Centrum) 

Kader/context    : Dit interview is gehouden door het Humanistisch Historisch Centrum 

/Humanistisch Historisch Centrum in het kader/de context van de 

vastlegging van de geschiedenis van de JVA. 

Datum uitwerking   : oktober 2014 

Uitgewerkt door   : Hanneke Hoogakker 

 
Niveau van  uitwerking : Indicatief (globaal. Tijd/onderwerp + kernzin(nen) en evt. opmerking)     
Drager     : Gedigitaliseerde opname van een geluidscassetteband WAV bestand  

WAV- 070 A Piet Kuin 

 
Respondent    : Prof. dr. Piet Kuin (07-04-1908 – 14-08-2002) was 

sociaaldemocratisch econoom. Hij was werkzaam bij de Arbeiderspers, deelgenoot in het 

accountantskantoor van de latere minister Van de Kieft, en in 1935 staflid van de directeur-generaal 

van het ministerie van Handel en Nijverheid. In de periode 1945-1947 was hij (waarnemend) 

secretaris-generaal van het ministerie van Economische zaken. Tevens was hij hoogleraar in 

Rotterdam, bestuurder en adviseur van Unilever en Shell.  

Hij was lid van de JVA (in 1933 korte tijd redactielid van Vredesstrijd) en lid van de SDAP. 
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Teller: 
minuut/sec 

Index/onderwerp: Opmerkingen: 
 

00.00 Inleiding  Piet Kuin licht een tijdschriftartikel van zijn 
hand toe. 

01.09 Contacten tussen Jongeren Vredes 
Actie (JVA) en Studenten Vredesactie 
SVA) 
 

Lidmaatschap van de JVA. 
Hij had contact met leden van de  SVA en 
later (tijdens zijn werk voor Unilever) met 
een voormalig lid van  het Nationaal 
Jongeren Verbond (NJV, de tegenhanger 
van de JVA). 
JVA en SVA waren bevriende verenigingen, 
geen concurrenten van elkaar.  
Er waren ook bijeenkomsten buiten 
verenigingsverband, bij de leden thuis. 

06.52 Activiteiten voor JVA en Vredesstrijd Een half jaar bestuurslid van de afdeling 
Haarlem.  
Een paar jaar bestuurslid van Vredesstrijd 
geweest. 
Hij is  gedurende anderhalf-twee jaar 
bestuurslid van het landelijk dagelijks 
bestuur van de JVA geweest. 
Door veranderde persoonlijke 
omstandigheden (studie, baan, huwelijk) is 
hij minder actief geworden in de JVA.  

08.57 
 

Ander politiek werk Bij de Wiardi-Beckman stichting heeft hij 
gewerkt aan de voorbereiding van het Plan 
voor de Arbeid. 
Optreden op conferenties, meestal van de 
Arbeidersgemeenschap Woodbrookers en 
soms van de SDAP. 
Op 20-jarige leeftijd lid  geworden van de 
SDAP, maar “nooit van het ware hout van 
de sociaal-democratie geweest”. 

10.19 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacques de Kadt 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacques de Kadt, bestuurslid van de SDAP, 
was  radicaal links. Dit was niet de politieke 
richting van Piet Kuin, maar hij had toch 
een zwakke plek voor hem. De Kadt richtte 
de OSP op. (Noot PB: De Onafhankelijke 
Socialistische Partij (OSP) was 
een Nederlandse politieke partij, opgericht 
door Piet J. Schmidt en Jacques de 
Kadt op 28 maart 1932. De OSP was de 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Politieke_partijen_in_Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_J._Schmidt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jacques_de_Kadt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jacques_de_Kadt
http://nl.wikipedia.org/wiki/28_maart
http://nl.wikipedia.org/wiki/1932


Sprekend Humanisme: Interview/Lezing/Forumdiscussie/Radioprogramma-jaar/datum-met-Naam  over  ONDERWERP 

 

 

 
 
 

WAV-070 A Piet Kuin  /    Pagina 3 van 4 

 

 

Teller: 
minuut/sec 

Index/onderwerp: Opmerkingen: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

afgesplitste linkervleugel van de SDAP). 
 
Jacques de Kadt was dominant aanwezig op 
vergaderingen. Hij had visie en was een 
geweldige spreker. Hij is later rechts 
geworden. 
Van Gessel, oud-onderwijzer van Piet Kuin,  
was een onverstoorbare voorzitter en 
zorgde ervoor dat de agenda werd 
afgewerkt.  

15.24 Persoonlijke omstandigheden Piet Kuin maakte de gevolgen van de crisis 
persoonlijk mee, onder andere  doordat zijn 
vader  op vijftigjarige leeftijd ontslagen 
werd. 
 Hij is “uit de JVA gegroeid”, doordat hij een 
baan kreeg, naar Den Haag verhuisde en 
zich ook met andere zaken bezig ging 
houden. 

 Abrupte overgang  

17·13 
 

JVA en socialisme 
 

Bep Mispelblom Beijer-Van den Bergh 
Eysinga, wilde het socialisme opnemen in 
de doelstellingen van de JVA. 
Piet Kuin is hier, op persoonlijke titel, ook 
een tijd voorstander van geweest. 
Het socialisme is een breekpunt geworden 
voor de JVA. Het is ter sprake gekomen op 
onder andere de Algemene Vergadering 
(Paascongres)  in 1933 en ook in 1936. 
Piet Kuin werd bij zijn sollicitatie naar zijn 
politieke overtuiging gevraagd. Hij heeft 
zijn antimilitaristische verleden niet 
vermeld, wel zijn werk voor de Wiardi 
Beckman stichting. 

22.50  
 

Conflict binnen JVA over socialisme 1933: Paascongres gewijd aan socialisme 
binnen de JVA.  Piet Kuin heeft de 
voorbereiding hiervan meegemaakt, niet de 
splitsing van de JVA. Hij was geen 
voorstander.  
Hij heeft zich nooit echt thuis gevoeld in de 
SDAP (PvdA). Uitgetreden toen Nieuw Links 
gewonnen had (jaren ‘60). 

25.38 Loopbaan  Eerste baan bij de Arbeiderspers. Dit bleek 
geen passend werk, want onder zijn niveau. 
Korte tijd bij belasting/accountantsdient 
gewerkt. Hierna bij ministerie Handel en 
Nijverheid (secretaris van de delegatie 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Links_(politiek)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaal_Democratische_Arbeiders_Partij
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betalingsverkeer met Duitsland), en later 
bij Economische Zaken.  
Daarnaast is hij actief geweest voor de 
SDAP, maar niet meer echt politiek actief.  

30.31 Verschil tussen pacifisme en 
antimilitarisme. 

Pacifisme werd door de burgerij aanvaard.  
Pacifisme betekende vredesgezind zijn, 
maar niet principieel streven naar nationale 
ontwapening. 

31.38  Het interview wordt hier afgebroken. 
Gaat verder op bandje 070 kant B. 


