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Ter inleiding 

Al weer een aantal jaren staat ook in Nederland racisme in het middelpunt 
van de belangstelling. Ook in Komma. In dit verband valt onder meer te 
wijzen op de nog altijd actuele bijdragen van Harry van den Berg en Bas Jan 
van Stam: 'Bestrijding van fascisme! ... Maar welk fascisme?' (Jrg. 3, no. 3, 
december 1982), Duco Hellema en B.A. Angad-Gaur: 'Racisme in de 
Rechtsstaat' (Jrg. 3, no. 2), Anne de Boer: 'Buitenlanders en kiesrecht, tussen 
integratie en emancipatie' Qrg. 4, no. l) of het Antifascistisch Schrijverskol
lektief: 'Links-rechts tegenstelling niet bruikbaar voor fascisme-onderzoek' 
(Jrg. 4, no. 2). Ondanks deze voortdurende aandacht bestaan er goede 
redenen deze vijfde jaargang te openen met een themanummer over 'Strate
gieën tegen Racisme'. Deze redenen hebben betrekking op de verschuivingen 
en ontwikkelingen in zowel de publieke en wetenschappelijke discussie over 
racisme als in de antiracistische strijd. 

Ging het om racisme dan was tot voor kort in Nederland de aandacht 
voornamelijk gericht op fascisme en het opereren van als fascistisch en 
racistisch te betitelen organisaties als de Nederlandse Volksunie of de 
Centrumpartij. De in Nederland wonende buitenlanders, Surinamers, Antil
lianen en Molukkers werden in deze optiek primair beschouwd als slachtof
fers van racistische en fascistische tendensen en groeperingen in de marge 
van de samenleving. De snel toenemende activiteiten van en de aandacht voor 
zelforganisaties van buitenlanders hebben voor het eerst duidelijk de vinger 
gelegd op het racisme als wezenskenmerk van de Nederlandse samenleving 
en het politieke systeem. De strategische consequentie van deze oriëntatie is 
het aanbinden van de strijd tegen racisme op alle niveaus, het alledaags 
racisme, het georganiseerd racisme èn het institutioneel racisme. De strijd 
voor gelijke rechten neemt hierin en centrale positie in. Tegen deze 
achtergrond is dit themanummer tot stand gebracht. Want ondanks het feit 
dat de diverse bijdragen soms grote verschillen vertonen, komen ze in één 
opzicht overeen: zij sluiten zich alle (zij het vanuit verschillende achtergron
den en op verschillend niveau van analyse) aan bij de actuele vraag naar 
gelijkwaardigheid en gelijkberechtiging. 

De hier in het kort geschetste ontwikkeling in Nederland is zeker niet uniek. 
Zo hebben zelforganisaties in Groot-Brittannië inmiddels een traditie opge
bouwd van strijd en van het moeizaam zoeken naar coalities om achterstel-

5 



ling, onderdrukking en racistisch geweld het hoofd te bieden. Maar ook 
elders in Europa zijn ontwikkelingen als in Nederland te bespeuren. In dit 
verband zal Komma later in deze jaargang een artikel publiceren van de 
filosoof Etienne Balibar, in Frankrijk ten nauwste betrokken bij de strijd 
tegen racisme en voor gelijke rechten. 

Met het uitbrengen van dit nummer hoopt de redactie een bijdrage te 
leveren aan zowel de wetenschappelijke als de publieke discussie over 
racisme. En zo kan dit themanummer wellicht ook een bijdrage zijn aan de 
ontwikkeling van strategieën tegen racisme in de dagelijkse antiracistische 
strijd. 

Malthijs Hisschemöller 
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Antiracistische strijd: mythes en 
mogelijkheden 
Kees Brants, Paul Pennings* 

Abstract 

Uit recent onderzoek valt op te maken, dat de tolerantie van Nederlan
ders tegenover 'buitenlanders' eerder toe- dan afneemt. Hoe verhoudt zich deze 
ontwikkeling van de tolerantie tot verschillende antiracistische strategieën? 
Zich beperkend tot niet-juridische vormen van bestrijding bespreken de auteurs 
een vijftal strategieën: doodzwijgen, de bewustwordingsstrategie, de ontmaske
ringsstrategie, de alliantiestrategie en de directe actie. De meeste strategieën 
hebben zowel voor- als nadelen. Het doodzwijgen van racisme en racistische 
organisaties blijkt evenwel niet te hebben gewerkt. Publieke protesten en 
publiciteit hebben daarentegen geleid tot meer tolerantie onder de bevolking en 
interne conflicten binnen het racistische kamp. 

Weg met het racisme. Daar zullen de meesten het wel over eens zijn. 
Maar bij de vraag: 'Hoe?' houdt de eenstemmigheid op. Verwarring en 
onenigheid beheersen de discussie, die na de intrede van drs. H. Janmaat in 
de Tweede Kamer in versterkte mate is gevoerd. Waar de een zegt de juiste 
strategie gevonden te hebben, weet de ander met zekerheid dat dát nu juist 
een averechts effect heeft. 

Aan elke strategie liggen vooronderstellingen ten grondslag - impliciet 
of expliciet - over de oorzaken van het racisme en de effecten die kunnen 
worden bereikt met een bepaalde vorm van antiracistische strijd. Vaak gaan 
de discussies over juridische maatregelen: bijvoorbeeld het verbod en de 
ontbinding van racistische organisaties, ontslagprocedures, korte gedingen, 
uitsluiting van racisten uit (deel)gemeenteraden, strafvervolging, het opne
men van een antidiscriminatieparagraaf in statuten. Voorstanders van deze 
strategie veronderstellen dat hiermee een rem wordt gezet op racistische 
uitingsvormen: racisme wordt uit het legitieme vertoog geweerd. Tegenstan
ders daarentegen menen dat racistische organisaties zo tot martelaar worden 
gemaakt, een positie waarin zij maar al te graag verkeren. Bovendien, menen 

* De auteurs zijn verbonden aan de vakgroep Collectief Politiek Gedrag van de Universiteit van 
Amsterdam 
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zij, neemt verbieden of een andere juridische stap de voedingsbodem van het 
racisme niet weg. De juridische sanctionering heeft - naast onmiskenbare 
voordelen - als bezwaar dat de samenhang tussen het te lokaliseren 
(georganiseerde) racisme en het 'alledaagse', moeilijk te traceren racisme 
buiten beschouwing blijft.l 

Wij zullen ons hier beperken tot enkele niet-juridische strategieën die 
verschillen van de juridische sanctionering doordat ze steeds herhaald, 
toegepast en omgevormd moeten worden om het beoogde effect te kunnen 
sorteren. Met welke veronderstellingen en oogmerken gaan deze strategieën 
te werk, waar wordt begonnen en welke problemen kunnen zich voordoen? 
Het is niet onze bedoeling uit te maken 'wie er gelijk heeft', daarvoor zijn de 
precieze effecten van uiteenlopende vormen van antiracistische strijd te 
onzeker. Over sommige strategieën bestaat 'hard' onderzoeksmateriaal, bij 
andere putten we meer uit recente ervaringen met antiracistische strijd. Een 
poging tot evaluatie. 

Racisme in Nederland 

Alvorens in te gaan op de mythes en mogelijkheden van het antiracisme, 
willen we eerst kort aangeven hoe het is gesteld met vooroordelen ten aanzien 
van etnische minderheden in Nederland. Om daar een juist inzicht in te 
krijgen kunnen we niet stil blijven staan bij één momentopname, maar zullen 
we door de tijd heen moeten kijken om te zien of er sprake is van een toe- of 
afname. In tegenstelling tot de algemene verwachting blijkt in de periode 
tussen begin 1981 en eind 1983 de intolerantie ten opzichte van migranten 
te zijn afgenomen.2 

In 1981 was ruim 51 procent van de Nederlandse bevolking het niet 
eens met de uitspraak: buitenlanders die hier al enige jaren wonen moeten ook 
aan de Tweede Kamerverkiezingen kunnen meedoen. In 1983 was dat nog 
maar 40 procent. In 1981 vond 18 procent dat bij het ontslaan van personeel 
Nederlanders en buitenlanders niet gelijk behandeld moesten worden, maar 
dat buitenlandse werknemers eerst moeten worden ontslagen. In 1 983 was dat 
nog maar 17 procent. In 1981 vond 5 7 procent dat de buitenlanders zich zo
veel mogelijk aan de Nederlanders moeten aanpassen. In 1983 vond dat nog 
52 procent. Werkloze buitenlanders moeten, desnoods tegen hun wil, naar 

1. Zie voor een recente en persoonlijke beschrijving van deze vormen Philomena Essed, 
Alledaags racisme, Amsterdam 1984. 

2. Peter Castenmilier en Kees Brants, (ln)tolerantie ten opzichte van etnische minderheden, 
Amsterdam, 1984, en Kees B;ants en Peter Castenmiller, Terug naar de tolerantie? in: 
Intermediair 22, 1984. 
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hun land van herkomst worden teruggestuurd, vond in 1981 35 procent. In 
1983 vindt dat nog 22 procent. 24,4 Procent van de ondervraagden vond in 
1 981 dat buitenlanders, die hier al jaren werken, hun gezin niet naar 
Nederland mogen laten overkomen. In 1983 is dat percentage met 0,1 
procent afgenomen. In 1981 vond 26 procent dat Nederlanders moeten 
voorgaan bij de toewijzing van woningen. In 1983 vindt dat nog 14 procent. 
Tenslotte wilde in 1981 6,5 procent dat er geen enkele buitenlander in mijn 
straat woont. In 1983 is dat nog 6,3 procent. 

Bij zeven verschillende uitspraken, die met een tussenperiode van bijna 
drie jaar aan een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking 
werden voorgelegd, zien we dus dat het percentage intolerante antwoorden is 
afgenomen. Tweemaal te verwaarlozen weinig, maar viermaal zeer fors. En 
dat precies in de periode dat de Centrumpartij een zetel in de Tweede Kamer 
verwierf en er voortdurend van een toenemend racisme wordt gesproken. De 
terugloop in intolerantie zit hem vooral in die groep, waarvan met name 
gezegd wordt dat deze aan het verrechtsen is: de jongeren tussen 18 en 24 
jaar. De categorie 25- tot 34-jarigen was overigens zowel in 1981 als in 
1983 het meest tolerant. De meest intolerante groep is te vinden bij de 
aanhang van de klein-rechtse partijen en bij de niet-stemmers. Bij deze 
laatste groep is ook als enige in de afgelopen drie jaar de intolerantie 
toegenomen. De meest tolerante groep is bij klein links te vinden, terwijl de 
toegenomen tolerantie onder PvdA-stemmers opmerkelijk is. 

In hoeverre is er bij deze cijfers nu sprake van een artefact of 
schijntolerantie? Zeker, een deel van de respondenten zal geschrokken zijn 
van de publieke reacties op de verkiezing van de Centrumpartij en de 
uiterlijke verschijningsvormen van racisme. Tegenover de enquêteur zullen 
zij zich nu van hun beste kant willen laten zien, terwijl zij in hun hart nog de
zelfde vooroordelen ten opzichte van etnische minderheden koesteren. Zij die 
menen dat de toenemende tolerantie slechts uiterlijke schijn is, stellen dat het 
vooral de hoger opgeleiden zijn die, geconfronteerd mèt deze uitspraken, 
vermoeden (of in de gaten hebben) dat hier eigenlijk de voorkeur voor de 
Centrumpartij gemeten wordt, een partij waarmee zij niet openlijk geasso
cieerd willen worden. Uit het onderzoek blijkt echter dat de toenemende 
tolerantie in alle opleidingscategorieën voorkomt. 

Bovendien zou het juist wel eens zo kunnen zijn, dat men in alle 
oprechtheid de Centrumpartij een onacceptabele partij vindt en dat de 
publieke protesten veel mensen juist hebben duidelijk gemaakt waar dit soort 
uitspraken ~igenlijk voor staat. In 1983 bleek men inderdaad de uitspraken 
veel duidelijker te herkennen dan in 1981.3 We hebben de respondenten 

3. De hoogte van de H-coefficienten geeft aan in welke mate de items achteraf gezien 
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tenslotte ook gevraagd: Indien u onder vrienden of collega's geconfronteerd 
wordt met de uitspraak 'alle gastarbeiders moeten het land uit' hoe reageert u 
daar dan op? Hoewel deze vraag alleen in 1983 is gesteld en geen kans op 
vergelijking biedt, blijkt de Nederlander zeer geneigd zich tegen racistische 
uitspraken te verzetten. Ruim de helft zegt dat ze er tegenin gaat, ruim een 
kwart ergert zich, maar houdt zich afzijdig, 16 procent kan het niet schelen en 
7 procent geeft die vrienden of collega's groot gelijk. 

Hoewel het opmerkelijk is dat meer dan de helft van de Nederlanders 
zegt zich te verzetten tegen een racistische uitspraak, blijft het betrekkelijk, 
omdat het een intentieverklaring is en geen feitelijk gedrag. Dat voorbehoud 
moet ook bij de andere cijfers gemaakt worden: een tolerante score betekent 
niet dat respondenten zich zonder meer in het dagelijks leven tolerant 
opstellen. En omgekeerd betekent een intolerante score nog niet dat die 
respondenten een consequent racistisch gedrag vertonen. 

Dat volgens enquête-gegevens de intolerantie ten opzichte van etnische 
minderheden blijkt af te nemen, wil dus nog niet zeggen dat hetzelfde kan 
worden geconcludeerd over racistische gedragsuitingen. Over racistische 
incidenten in Nederland bestaan overzichten, die niet zozeer aantonen dat ze 
kwantitatief toenemen, alswel dat ze heviger en meer confronterende vormen 
aannemen en dat ze steeds vaker de media halen en protest oproepen. 4 Het 
paradoxale van die publiciteit is overigens weer dat zij, als reactie op een af
keurenswaardige ontwikkeling, de beeldvorming over toenemend racisme 
voor een deel bepaald en zeker versterkt heeft. 

Na deze, overigens geclausuleerde, lokalisering van het racisme in 
Nederland zullen we nu een vijftal strategieën bespreken, die in de bestrijding 
van racisme gehanteerd worden, hetzij afzonderlijk, hetzij in wisselende 
combinaties. 

Doodzwijgen 

De doodzwijgstrategie hanteert de veronderstelling dat met het minimaliseren 
van de aandacht voor rechtsextreme groeperingen het verschijnsel zich als 
het ware 'vanzelf oplost. Tactieken hierbij zijn het hanteren van een hoge 
nieuwsdrempel en het negeren, zoals dat lange tijd in de Tweede Kamer 
gebeurde bij Janmaat. Daarnaast gaat de doodzwijgstrategie ervan uit dat het 

inderdaad datgene gemeten hebben, waar we naar op zoek waren. In ons geval was dat de 
intolerante houding van de respondenten. In 1981 liggen de H-coêfficienten per item nog 
betrekkelijk ver uit elkaar. In 1983 hangen ze veel sterker samen en meten ze duidelijker 
één bepaalde (intolerante) houding. 

4. Zie onder andere Aukje Holtrop, Ursula den Tex, Bij ons in HoUand; kroniek van een jaar 
racisme en fascisme, in: VN-kleurenkatem, 10 juni 1984. 
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veelvuldig en negatief in de publiciteit komen van een verschijnsel als de 
Centrumpartij er juist toe leidt dat een 'underdogspositie' wordt gecreëerd, 
waar de partij profijt van zou kunnen trekken. Gelijk de tegenstanders van 
juridische stappen stellen de aanhangers van de doodzwijgstrategie: bestrij
den heeft een averechts effect. 

Er kleeft een aantal problemen aan deze veronderstellingen. Het 
voornaamste is wel dat een ontkenning of miskenning van de Centrumpartij 
de ideologen van het cultureel racisme onweersproken laat. De mogelijkhe
den om aan te tonen dat het racisme een niet legitiem verschijnsel, is blijven 
onbenut. Dat kan heel pijnlijke vormen aannemen. Toen Janmaat de eerste 
maal bij de behandeling van naturalisaties van leer trok en uit persoonlijke 
documenten ging citeren, zagen de overige Kamerleden stilzwijgend toe 
omdat zij, in hun pogingen Janmaat te negeren, heel bewust zich niet op een 
naturalisatiedebat hadden voorbereid. Nu kwam 's avonds Janmaats tirade in 
Den Haag Vandaag en bleef onweersproken. 

Een ander probleem is dat de doodzwijgstrategie veronderstelt dat de 
Centrumpartij een aparte plaats inneemt in het politiek-ideologische krach
tenveld. Daaruit zou dan volgen dat het mogelijk is om de partij te isoleren. 
Tony Hak heeft erop gewezen dat deze partij eigenlijk voortdurend bezig is 
met het opnieuw rangordenen van al bestaande kennisvormen binnen een 
bepaald ideologisch stramien.5 Dit impliceert dat het doodzwijgen de Cen
trumpartij in het geheel niet isoleert, maar dat daarentegen wel wordt 
afgezien van een politiek-ideologische strijd. 

Uit de enquête van 1983 blijkt dat intolerantie ten opzichte van etnische 
minderheden niet op zichzelf staat, maar sterk samenhangt met een 
autoritaire en intolerante houding ten aanzien van maatschappelijke vraag
stukken in het algemeen. Respondenten met een hoge intolerantiescore 
bleken bijvoorbeeld een behoudende opvatting te hebben over de man/ 
vrouw-verhouding. Zij zijn het in meerderheid eens met de uitspraken Een 
man hoort thuis de baas te blijven en In tijden van werkloosheid heeft een man 
meer recht op een baan dat een getrouwde vrouw. Bovendien hebben zij nogal 
extreme opvattingen over orde en gezag in Nederland. Hoe hoger de 
intolerantiescore, des te meer was men het eens met de uitspraak: Ik kan mij 
best voorstellen dat krakers soms door een knokploeg uit hun kraakpand 
gegooid worden. 

Het is precies vanwege de samenhang tussen intolerantie en rigide 
opvattingen over man/vrouw-verhoudingen en de vrijheden in onze samenle
ving, dat het doodzwijgen van racisme onwenselijk is. De Anne Frankstichting 

5. Hak, Tony, Ideologische aanspreking in propaganda van de Centrumpartij, over machteloos 
anti-fascisme en politiek-ideologische strijd, paper Nederlands-Vlaamse Sociologendagen, 
sessie Marxisme en sociologie (pp. 183-199). 
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en plaatselijke antifascisme comité's hadden zich al van het begin af aan 
verzet tegen de Centrumpartij en het uiterlijke racisme. Tweede Kamerleden 
en media zijn inmiddels ook alweer geruime tijd geleden gestopt met deze 
strategie. Voor de eerste groep kwam de omslag waarschijnlijk bij het 
hierboven vermelde naturalisatiedebat Bij de media vielen de schellen van 
de ogen bij de verkiezingen in Almere, waarbij de Centrumpartij niet alleen 
twee zetels behaalde, maar ook nog ten overstaan van de verzamelde pers 
nadrukkelijk en provocerend de Hitlergroet werd gebracht. 

Doodzwijgen heeft allerminst het beoogde effect gehad. De aanhang van 
de Centrumpartij groeide in die periode, niet in de laatste plaats omdat zij in 
de politieke openbaarheid (zoals zendtijd op radio en tv) niet het zwijgen 
opgelegd kon worden. Het groeiende verzet heeft inmiddels bijgedragen aan 
onderlinge strijd in de gelederen en zelfs het uiteenvallen van de partij. 
Hoewel dit een hele overwinning is, heeft het bestaande vooroordelen nog 
niet weggenomen. Dat is nadrukkelijk de bedoeling van de bewustwordings
strategie. 

Bewustwordingsstrategie 

Er zijn uiteenlopende varianten op deze strategie, die zich richten op het 
bestrijden van vooroordelen: scholingsprogramma's, tentoonstellingen, voor
lichting, brochures, film en toneel. We zullen ze niet stuk voor stuk 
doornemen, maar aan de hand van onderzoeken aangeven dat voorlichting 
niet een vanzelfsprekende remedie is. 'Goede voorlichting is een eerste 
vereiste', riepen velen in koor na de verkiezingen in Almere. Dat valt nog te 
bezien. 

In 1972 zond de (toenmalige) IKOR-televisie een serie uit met de 
nadrukkelijke bedoeling via voorlichting vooroordelen weg te nemen bij de 
Nederlanders ten opzichte van migranten. In drie afleveringen van het 
programma Oordeel, vooroordeel, veroordelen werd op een zeer zorgvuldige 
wijze informatie gegeven over de levensstijl en de gewoonten van een aantal 
groepen etnische minderheden. Onderzoekers vonden na afloop van de 
uitzendingen dat de programmaserie bepaald niet het gewenste effect had 
bereikt: een belangrijk deel van de ondervraagden was in hun vooroordeel 
versterkt en sommigen hadden er nieuwe bij gekregen.6 

Dat hadden samenstellers van de SIRE-campagne aan het denken 
moeten zetten. Als reactie op bestaande vooroordelen en de problemen die 
buitenlandse kinderen op school hebben, is de Stichting ldeele Reclame in 
1983 een campagne begonnen onder het motto: Leuk dat we in Nederland 

6. H. Wentholt, Houdingen van Nederlanders ten opzichte van etnische minderheden in 
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niet allemaal hetzelfde zijn. In verschillende advertenties wordt een aantal 
verschillen tussen buitenlanders en Nederlanders uitgelegd. Bijvoorbeeld: 
'Hassan zegt niet wat-ie denkt. En is toch heel oprecht.' De SIRE wilde 
hiermee duidelijk maken dat Marokkanen uit beleefdheid niet graag nee 
zeggen. 

Nu lijkt het al bij voorbaat niet zo geslaagd om bij iemand driehoog-ach
ter in de Pijp aan te komen met de mededeling dat het 'leuk' is, al die andere 
gewoontes en culturen. Maar uit een onderzoek onder scholieren blijkt dat -
net als de IK OR-serie - deze boodschap ook eerder averechts werkt. 7 Het 
benadrukken van de verschillen tussen buitenlanders en Nederlanders 
versterkt juist reeds bestaande afkeer. 

Veel vooroordelen brengen structuur aan in een complexe maatschap
pelijke werkelijkheid. Nieuwe informatie, die soms strijdig kan zijn met 
ideeên die men heeft, wordt niet neutraal door mensen verwerkt. Ze gaan 
actief met informatie om, ze selecteren, interpreteren en relateren het aan al . 
bestaande ideeên en kennis. Zo ontstaat de kans - en blijkens het onderzoek 
van Bruijnincx en Van der Kleij is die tamelijk groot- dat degene voor wie de 
informatie bestemd is, ondanks het feit dat de oorzaken van de verschillen 
worden uitgelegd, eigen (eventueel negatieve) gedachten over buitenlanders 
erbij zal halen. 

Bij het interpreteren van de complexe werkelijkheid delen mensen 
elkaar in in categorieên om de complexiteit wat te structureren en te 
stroomlijnen. De categorie waartoe men zichzelf rekent, komt er over het 
algemeen het beste vanaf. Omdat mensen streven naar een positief zelfbeeld 
zullen ze proberen hun eigen categorie, hun sociale identiteit, zo positief 
mogelijk te laten zijn. De categorieên waartoe ze zichzelf niet rekenen zullen 
ze negatiever beoordelen.s Vooroordelen zijn daarom zo hardnekkig, omdat 
tegengestelde informatie een bedreiging van het categorieênstelsel kan 
betekenen en niet zelden tot een versterking van het vooroordeel leidt. 

Bruijnincx en Van der Kleij stellen nu dat men als uitgangspunt van de 
informatie niet datgene moet nemen wat de informatieverstrekker allemaal zo 
graag kwijt wil, maar dat wat de potentiele ontvanger belangrijk vindt. In 
eerste instantie is dat een stap vooruit: niet het verschil maar de gelijkwaar
digheid wordt voorop gesteld, zodat de kans geringer wordt dat de ontvangers 
negatieve associaties krijgen. Maar ook dit is geen vanzelfsprekendheid. Door 
jezelf in te voegen in een bepaalde sociale groep en aan deze groep bepaalde 

Nederland. NOS-afdeling Studie en Onderzoek, Hilversum 1972. 
7. Jan Bruijnincx en Hubert van der Kleij, Leuk dat we niet atlemaal hetzelfde zijn? in: 

lntennediair 26, 1984. 
8. Martin Boon en Gerjo Kok, De moeizame strijd tegen vooroordelen, in: lntennediair 37, 

1984. 
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positieve eigenschappen toe te kennen, ontstaat er tegelijk een positief 
zelfbeeld. Als in advertentiecampagnes de eigen groep gelijk wordt gescha
keld met 'die andere groep', dan kan dat voor iemand met vooroordelen 
bedreigend zijn, omdat je daarmee aan het zelfbeeld komt. 

Het gelijkwaardigheidsprincipe kan ook middels een emotioneel appèl 
gehanteerd worden, al roept dat weer nieuwe problemen op. De associatie 
met 'mensen zoals u en ik' in de slachtofferrol, zoals in de Amerikaanse 
gedramatiseerde documentaire over de jodenvervolging, Holocaust, neemt de 
vorm aan van identificatie. De familie W eiss in deze serie, die ook in 
Nederland en andere Europese landen werd uitgezonden, bood kennelijk de 
mogelijkheid tot een emotionele identificatie en daarmee de kans op een 
reactie op antisemitisme en jodenvervolging. Maar verder had de serie weinig 
van doen met een politieke bewustwording van het gevaar van fascisme. 
Doordat de film gevangen blijft in de simpele dichotomie beul-slachtoffer, 
blijven bepaalde inconsistente en contradictoire kennisvormen over fascisme 
bestaan. 

Uit onderzoek naar de reactie van Duitse jongeren op deze serie bleek 
bijvoorbeeld dat velen bleven steken in een emotionele verontwaardiging over 
de misdaad van de nazi's, terwijl anderen een relativerende houding aanna
men.9 In beide gevallen is er van bewustwording geen sprake. Nu kan men te
genwerpen dat het oorlogsverleden voor Duitse jongeren een complicerende 
en misschien wel extra contradictoire factor is, maar ook bij de uitzending in 
Nederland bleek een selectieve invloed van het Holocaustgebeuren.lO Bij 
politiek geïnteresseerde scholieren had de uitzending een positief en vaak 
versterkend effect. Scholieren met weinig politieke interesse bleken daaren
tegen intolerant gedrag tegenover andere mensen juist minder af te keuren. 

De veronderstelling bij de verschillende varianten van de bewustwor
dingsstrategie is, dat bestrijding van vooroordelen automatisch leidt tot het 
tegengaan van racistische uitingen. Vaak blijkt het tegenovergestelde. Veel 
zal afhangen van de doelgroep waar men zich op richt, terwijl men in het 
algemeen kan stellen dat informatie gedoseerd moet worden. Vrij Nederland
lezers worden niet op slag racistisch wanneer men een kleurenbijlage over dit 
onderwerp krijgt voorgeschoteld. Anders ligt dat bij radio of televisie, die zich 
niet tot een duidelijk afgebakend publiek richten. 

De V ARA-radio, waar overigens als enige een uitgebreide en serieuze 
discussie plaats had over een te volgen strategie, besloot na Almere meer 
aandacht te besteden aan de achterstandspositie van de buitenlanders, in een 

9. Holocaust- Konsequenzen aus einem Lehr- und Lernstück, in: P. Dudeck, H.G. Jaschke, 
]ugend rechtsaussen, Bensheim, 1982. 

10. Rondom Holocaust, een onderzoek naar de effecten van een omstreden televisieprogramma 
op jongeren. NOS-afdeling Kijk- en Luisteronderzoek, Hilversum 1980, p. 179 e.v. 
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poging begrip te wekken en vooroordelen weg te nemen. Hier dus geen 
aandacht voor de culturele, maar voor de sociaal-economische verschillen 
tussen buitenlanders en Nederlanders. ledere keer echter wanneer de 
actualiteitenrubriek hier een item aan besteedt staat de telefoon roodgloeiend 
van racistische verwensingen en drastische 'oplossingen' van het 'buitenlan
derprobleem'. Ondanks de goede intenties van de VARA wordt door de 
verschillen te benadrukken de gelijkwaardigheid verwaarloosd. Niet voor 
niets verzetten organisaties van buitenlanders zich fel tegen het hanteren van 
het begrip 'positieve discriminatie' in overheidsbeleid. Dit versterkt niet 
alleen de bedreigde sociale identiteit van mensen die in eenzelfde achter
standssituatie verkeren, maar lijkt hun problemen welhaast niet serieus te 
nemen. Althans dat gevoel kan ontstaan en racistische organisaties zullen 
maar al te graag op dat gevoel inspelen. 

Vooroordelen mogen verkeerde oordelen zijn, het is belangrijk om in te 
zien dat racisme niet alleen een kwestie van misverstanden is, die met goede 
informatie weggenomen kunnen worden. Er zijn ook bewuste racistische 
strategieenen bewuste pogingen om een positief zelfbeeld te ereeren door 'de 
ander' neer te halen. 

De ontmaskeringsstrategie 

Aan deze strategie ligt de veronderstelling ten grondslag dat mét het aan de 
kaak stellen van racistische tendensen en uitingsvormen de ernst van dit 
verschijnsel duidelijk wordt, in de hoop dat mensen alert gaan optreden als ze 
het tegenkomen. Dit aan de kaak stellen van racisme in allerlei maatschappe
lijke sectoren kan uiteenlopende vormen aannemen. Ze hebben alle gemeen 
dat het 'ware gezicht' van racisme en fascisme erdoor getoond moet worden. 
De ontmaskeringsstrategie is ontstaan als reactie op de doodzwijgstrategie. 
De VVD-partijvoorzitter Kamminga stelde na de verkiezingsresultaten van de 
Centrumpartij in Almere in september 1983 dat de grote politieke partijen 
niet langer om de Centrumpartij heen kunnen en dat zij de strijd met Janmaat 
moesten aanbinden.l 1 'Het masker van de Centrumpartij moet worden 
afgetrokken', aldus Kamminga. Er moest duidelijk gemaakt worden wat er 
'achter' die partij steekt; dat, hoewel de Centrumpartij nauwelijks iets 
voorstelt waar het gaat om een verkiezingsprogramma, er toch grote gevaren 
kleven aan steun voor die partij. Tegen de Centrumpartij moest stelling 
genomen worden door op basis van politieke argumenten de uitspraken van 
die partij te weerleggen. Achter het masker van het fatsoen en de redelijkheid 

11. W. Joustra, Bestrijding van de Centrumpartij nu nodig, in: De Volkskrant, 27 september 
1983. 
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schuilt een kwaadaardig gedrocht. Als dat maar getoond kan worden, dan zal 
de aantrekkingskracht omslaan in een afgrijzen. Dit is de ingeperkte visie op 
ontmaskeren. Op de wijze waarop Karurninga het formuleerde, beperkt het 
zich tot de grote politieke partijen. Deze zouden dan de strijd aan moeten 
binden tegen het verkiezingsprogramma van de Centrumpartij. Wélke argu
menten er gebruikt moeten worden en wélke alternatieven die grote politieke 
partijen hebben, lijkt voor de invulling die Kamminga aan de ontmaskerings
strategie gaf niet zo belangrijk. Daardoor biedt Kamminga's oproep weinig 
concrete aanknopingspunten voor een gezamenlijk optreden van politieke 
partijen tegen de Centrumpartij. De partijtegenstellingen worden er niet door 
overbrugd, hoewel dat volgens velen wel zou moeten.I2 

In de buurtgebonden antifascismè comité's speelde allang vóór Kamminga's 
oproep de vraag óf en hóe gereageerd moest worden op de propaganda van 
de Centrumpartij. Veel van deze comité's zijn ontstaan als reactie op manifest 
racisme in de buurt. Wanneer er een racistisch pamflet werd verspreid, was 
vaak één van de discussiepunten of er ingegaan moest worden op de 
argumenten die de Centrumpartij erin opvoerde. Daarbij zijn er globaal 
genomen twee tactieken. De eerste gaat ervan uit dat de Centrumpartij 
inspeelt op de gevoelens van mensen die leven in een situatie van onzeker
heid. Doordat deze partij de feiten met betrekking tot de huisvesting, misdaad 
en sociale zekerheid verdraait of in één bepaalde context presenteert worden 
de gevoelens van onzekerheid en bedreiging nog eens versterkt. Door in een 
tegenpamflet de buurtbewoners 'emotioneel te raken' door de link te leggen 
met racisme en fascisme wordt een houding opgeroepen die openstaat voor 
tegeninformatie. Bij de emotie ligt het begin voor een andere manier van 
denken, zo luidt de veronderstelling.I3 Eenzelfde uitgangspunt ligt ook ten 
grondslag aan de film 'De Oplossing' die de Anne Frankstichting aan 
scholieren vertoont. 

Het appelleren aan de gevoelsmatige afkeer van fascisme kan eraan 
bijdragen dat mensen terughoudend worden in hun oordeel over buitenlan
ders en zich wellicht toleranter opstellen omdat hun aandacht is gericht op de 
politieke implicaties van racistische sympathieen. Deze tactiek kan echter 
stuk lopen als het tegenpamflet of tegeninformatie in het algemeen gelezen 
wordt als een miskenning of bagatellisering van problemen in de buurt. In 
zo'n geval kan de werking van het shock-effect kortsluiten met aanwezige 

12. A. Bleich, G. van der Wal, Bestrijden: een rekbaar begrip, in: De Groene Amsterdammer, 

12 oktober 1983. 
13. H. Roseboom, Comités tegen racisme en fascisme. Een overzicht, in: Racisme Uitzichtloos. 
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kennisvormen en ervaringen in de buurt die de Centrumpartij zo graag 
gebruikt in de bewijsvoering van het 'eigen gelijk'. Omdat de Centrumpartij 
hieraan refereert zonder zich te afficheren als racistische partij, zal een 
pamflet dat de problemen in de buurt negeert, niet altijd het gewenste 
tegenwicht bieden. 

De tweede tactiek richt zich direct op de bestrijding van vooroordelen door 
het verschaffen van voorlichting en feitenmateriaal. Hier wordt geen beroep 
gedaan op emoties, maar op het verstandelijk denken van mensen. De 
veronderstelling dat mensen zullen inzien dat vooroordelen geen hout snijden 
als hen gerichte informatie wordt verschaft, ligt hieraan ten grondslag.l4 
Wanneer deze tactiek wordt toegepast in het kader van de ontmaskeringsstra
tegie en daarmee gericht wordt tegen een programmapunt of een kopstuk uit 
de Centrumpartij, hoeft dit niet het gewenste effect te hebben. Dat was 
bijvoorbeeld het geval met het Janmaat-interview in de VPRO-reeks 'De 
Blanke Top der Duinen' in november 1983. Dit interview was gericht op het 
ontmaskeren van Janmaat. Het op deze manier te lijf gaan van de 
Centrumpartij met feiten en tegenargumenten heeft problematische kanten. 
Een discussie met Janmaat is niet te winnen als het doel is Janmaat met 
behulp van feiten en rationaliserende tegenwerpingen onder tafel te praten. 
Harde gegevens winnen het naar het grote publiek toe niet van de uitgekiende 
voorbeelden van Janmaat die voortborduren op de alledaagse leefsituaties 
van mensen. Een debat met Janmaat dat is gericht op ontmaskeren zal, zoals 
het voorbeeld van het VPRO-interview aangeeft, uitlopen op een twistge
sprek. De interviewers nemen de rol in van de vooringenomen drammerige 
vragenstellers en onderschatten de kans dat Janmaat met beide handen deze 
mogelijkheid aangrijpt om zich op te stellen als de geslagen hond. In de 
Tweede Kamerdebatten heeft het gericht attaqueren meer kans op succes, 
maar de toepassing van de ontmaskeringsstrategie in radio- en televisiedebat
ten blijft een hachelijke zaak. 

De vraag of eerst de 'feiten' moeten worden rechtgezet in de veronderstelling 
dat daarna een bevooroordeelde houding zal veranderen, óf dat eerst de 
'emoties' moeten worden geraakt door te wijzen op het gevaar van fascisme in 
de hoop dat daarna de 'feiten' eerder worden geaccepteerd, hoeft niet altijd 
een dilemma te vormen. Welke tactiek wordt gehanteerd is vaak afhankelijk 
van de doelgroep die men wil bereiken. Hoe verschillend buurtcomité's ook 
omgingen met dit keuzeprobleem, over het algemeen vond men de ontmaske
ringsstrategie als 'probleemoplosser' te defensief. Het bleek, welke invulling 

14. Vooroordelen veroordeeld. Feiten tegen vooroordelen over buitenlanders. Staatsdrukkerij, 
Den Haag 1984. 
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het ook kreeg, altijd een reageren op racistische uitingen en vooroordelen. 
Vandaar dat in samenhang met, of als reactie op de ontmaskeringsstrategie 
een meer offensieve component in de activiteiten werd gelegd die wij 
samenvatten onder de noemer signaleringsstrategie. Voorbeelden zijn het 
samenstellen van zwartboeken, nieuwsbrieven, de meldkamers voor aangifte 
van rassendiscriminatie en het verhinderen van vergaderingen van racistische 
organisaties. Een aantal van deze tactieken is verbonden met juridische 
strategieën door het gesignaleerde verschijnsel, als het weren van niet-blan
ken uit discotheken, aan de kaak te stellen en daar aangifte van te doen. 
Andere tactieken zijn meer gericht op directe actie tegen gelokaliseerde 
racistische activiteiten. 

V oor veel antiracistische strategieën geldt dat het 'effect' dat ze hebben mede 
wordt bepaald door de wijze waarop ze worden uitgevoerd. Dit geldt in het bij
zonder voor de ontmaskerings- en signaleringsstrategie. Beide strategieën 
kunnen gevoerd worden in een juridisch perspectief (verbod, uitsluiting van. 
racisten), een actieperspectief (verhinderen van vergaderingen) en een 
bewustwordingsperspectief (het mobiliseren van steun tegen racisten). Het 
stigmatiseren van een racist kan derhalve vanuit meerdere gezichtshoeken 
gebeuren. Vaak is dit ook een kwestie van fasering van de antiracistische 
strijd. Wanneer deze bestrijdingsperspectieven tegelijkertijd op één racist 
worden losgelaten zonder dat deze op elkaar worden afgestemd kan dat ten 
koste gaan van het beoogde effect. Dat dreigde bijvoorbeeld te gebeuren met 
de acties tegen N. Konstaan het Elshofcollege in Nijmegen. Het Nijmeegse 
Comité van Waakzaamheid tegen Fascisme richtte zich op het informeren van 
ouders, leerlingen en docenten op het Elshofcollege over de Centrumpartij en 
de rol die Konst daarin speelt. De bedoeling was om met langdurig en 
zakelijk overtuigingswerk een breed front op te zetten tegen de aanwezigheid 
van Konst als geschiedenisleraar. Een ander comité in de stad, de Groep 
tegen Fascisme, stelde daarentegen acuut de eis tot ontslag van Konst. 
Hierdoor werden de vele discussies en meningen over de positie van Konst 
verengd tot de keuze: voor óf tegen ontslag en een keuze voor het laatste bete
kende keuze voor Konst. Dit door elkaar gooien van actiestrategieën 
bevorderde een eenheid in de strijd tegen racisme niet.IS 

De invulling die wordt gegeven aan de ontmaskerings- en signalerings
strategie verschilt niet alleen op het niveau van de antiracismebeweging, 
maar evenzeer op het niveau van de politieke partijen. Dit is een van de 
redenen dat beide niveaus nauwelijks op elkaar aansluiten. De buurt- en 

15. Groep tegen Fascisme, Geen fascisme in het onderwijs. Verslag van de gebeurtenissen in een 
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stedelijk gebonden comité's geven meer of minder sterk een activistische 
invulling aan ontmaskeren en signaleren door tegenpamfletten te versprei
den, vergaderingen te verhinderen, een eigen meldkamer op te zetten naast 
de gemeentelijke, enzovoort. Politieke partijen en de (lokale) overheid gaan 
meer of minder sterk in de richting van een formalistische invulling van 
ontmaskeren en signaleren. Uit een internationaal vergelijkend onderzoek 
naar ervaringen met de bestrijding van raciale discriminatie valt onder meer 
op te maken dat in de meeste westerse landen het initiatief om gevallen van 
discriminatie in de openbaarheid te brengen afkomstig is van particuliere 
organisaties.l6 Doordat er sprake is van een eenrichtingsverkeer blijft de 
verbinding van de verschillende niveaus van de antiracistische strijd een 
moeizaam proces. 

De alliantiestrategie 

Evenals over de voorafgaande strategieen is de meeste discussie over de 
alliantiestrategie gevoerd na de opkomst van de Centrumpartij. De alliantie
strategie is erop gericht zoveel mogelijk uiteenlopende politieke en ideologi
sche stromingen en organisaties onder één noemer te krijgen, namelijk het 
antiracisme. Het centrale uitgangspunt dat aan deze strategie ten grondslag 
ligt, is de tegenstelling tussen fascisme en democratie. Het streven is dan ook 
een brede democratische strijd tegen discriminatie en fascisme. Een voor
beeld is het eerder genoemde Nijmeegs Comité van Waakzaamheid tegen 
Fascisme. Het comité is samengesteld uit personen die ongeacht hun 
politieke of levensbeschouwelijke overtuiging willen deelnemen aan de 
antiracisme-activiteiten van het comité.l7 Deze 'eenheid in verscheidenheid' 
is volgens het Comité het enige langere termijnperspectief. De strijd tegen 
fascisme en racisme is daarmee niet alleen een zaak van anti-racismecomité's 
en etnische groepen, maar evenzeer van politieke partijen, maatschappelijke 
bewegingen, de vakbeweging en de kerken. 18 De verdediging en de ontplooi
ing van verworven democratische rechten is de gemeenschappelijke doelstel
ling van de deelnemende organisaties en personen. Een tactische overweging 
om deze vorm te kiezen voor antiracistische strijd is dat actie tegen racisme 
en fascisme door brede groepen niet meer serieus wordt genomen als het 
louter uit de linkse hoek zou komen. Een voorbeeld van een breed opgezette 

16. Mr. A.J. Duijne Strobosch, Bestrijding van diskriminatie naar ras. Enkele ervaringen met de 
bestrijding van raciale diskriminatie in andere landen. Ministerie van Justitie, Staatsuitge
verij, Den Haag 1983. 

17. Nijmeegs Comité van Waakzaamheid tegen Fascisme. Oprichtingsverklaring. juni 1981. 
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manifestatie van het Comité is de Vijfde Meiviering die in 1982 de vorm 
kreeg van een 'Cultureel Bevrijdingsfestival', dat in het teken stond van 
antifascistische solidariteit en culturele vrijheid. 

Een tegengestelde strategie zien we bij de Nijmeegse Groep tegen 
Fascisme. Voor deze groep is niet de tegenstelling tussen fascisme en 
democratie het uitgangspunt, maar de tegenstelling tussen links en rechts. De 
groep gaat uit van het standpunt dat antifascistische strijd in de eerste plaats 
een linkse strijd is tegen rechtsextremisme. Deze politieke stellingname hangt 
nauw samen met de ontstaanswijze van de groep die voortkomt uit 'de wil een 
antwoord te geven op het feit dat de overheid er eigenlijk niet zoveel problemen 
mee heeft als buitenparlementaire activisten door rechts aangepakt worden. ' 19 

Vanuit deze optiek is de eenheid binnen de antifascistische beweging een 
moeilijk haalbare kaart, als de beweging pluriform is samengesteld, omdat 
men dan nooit aan politieke keuzes toekomst. Juist door diegenen die 
antiracisme opvatten als een strijd van linkse groeperingen tegen rechtsextre
mistische tendensen in de politiek, wordt een alliantie alleen voor mogelijk 
gehouden met gelijkgezinden. Het uitgangspunt is dan ook dat racisme geen 
geïsoleerd verschijnsel is, maar samenhangt met autoritaire houdingen en 
ontwikkelingen in de maatschappij. Repressieve en discriminerende praktij
ken worden wisselend aangeroerd als aangrijpingspunt voor antifascistische 
strijd: vrouwenonderdrukking, knokploegacties tegen krakers, potenram
mers, het achterwege blijven van overheidsoptreden tegen rechtsextremisti
sche activiteiten. Aan deze strategie ligt niet alleen een veel omvattend 
fascismebegrip ten grondslag, maar ook de opvatting dat fascisme een 
maatschappelijk verschijnsel is dat zich niet beperkt tot het georganiseerde 
fascisme van splintergroeperingen. 

Dit standpunt lijkt een aantal aantrekkelijke kanten te hebben. Het 
nodigt uit tot een slagvaardig optreden tegen de traditionele vijanden van 
links en minderheidsgroeperingen in het bijzonder. Eenheid is een goeie 
zaak, maar er moet ook wat gebeuren. Niet de eenheid op zichzelf, maar de 
directe resultaten van een gezamenlijk optreden moeten voorop staan. Toch 
draagt deze activistische opstelling ook een aantal gevaren in zich. Het 
belangrijkste bezwaar dat aan deze vormgeving aan antifascistische strijd 
kleeft, ~n waar ook elders herhaaldelijk op gewezen is2o, is dat men aan 
racismebestrijding in strikte zin niet meer toekomt. In bepaalde gevallen kan 
het deze strijd zelfs bemoeilijken omdat er oneigenlijke scheidslijnen kunnen 
ontstaan die in wezen niets van doen hebben met het stelling nemen tegen 
rassendiscriminatie. 

19. Geen fascisme in het onderwijs, a.w., p. 64. 
20. A. Bleich, R. Boon, De 'Antifascisme-beweging'. Dóórdraven voor een goede zaak, in: A. 
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Strategie van de directe actie 

Deze strategie gaat uit van de veronderstelling dat offensieve vormen van 
directe actie snel het gewenste resultaat bereiken: het isoleren en stigmatise
ren van racisme. Het is geen toeval dat in de pers juist aan deze actievormen 
uitgebreid aandacht is besteed. In de praktijk leidt directe actie tot een 
gewelddadige confrontatie. Recente voorbeelden zijn het verhinderen van 
bijeenkomsten van de Centrumpartij als die in Boekel, het verstoren van de 
beëdiging van twee gemeenteraadsleden van de Centrumpartij in Almere en 
het vastklinken van partij-ideoloog Bruyn aan een blok beton in Amsterdam. 

De bezwaren tegen deze strategie worden in de media breed uitgeme
ten. Een mogelijk falen heeft dan ook niet alles met de feitelijke acties en de 
effecten ervan te maken, maar ook met de manier waarop sommige media 
omgaan met acties waarin geweld voorkomt. Een vaak genoemd bezwaar 
tegen geweld als consequentie van directe actie is dat het racisten de 
mogelijkheid verschaft om een slachtofferrol te vervullen. Dat doen ze dan 
ook, want de Centrumpartij presenteert zich als een partij die geen gebruik 
maakt van de harde actiemethoden die 'de' antifascisten hanteren. Directe 
acties kunnen daarnaast de illusie wekken van effectiviteit doordat ze zich 
richten op het kortstondig verhinderen van racistische activiteiten. Tenslotte 
bestaat het bezwaar dat directe acties grote tweedracht zaaien binnen 
antifascismegroeperingen en dat in de publieke opinie, maar evenzeer door 
overheidsmaatregelen, het antifascisme wordt gelijkgeschakeld met alle 
vormen van 'eigen richting',2J 

Toch zal het moeilijk zijn om te ontkennen dat directe acties ook effect 
sorteren. Er zijn talloze vergaderingen van rechtsextremistische groeperingen 
verhinderd. Stemmers op de Centrumpartij zullen zich nog wel even beden
ken voordat ze ook echt actief worden voor die partij, wetende dat ze heel wat 
te verliezen hebben. De Centrumpartij is inmiddels zo verdeeld geraakt over 
de te voeren verdediging dat de 'duidelijkheid' waarop de partij zich laat 
voorstaan steeds meer afbrokkelt. Het racisme is een issue geworden in de 
politiek en dwingt iedereen tot stellingname. De pleidooien vóór directe acties 
kunnen daarentegen ook iets verhelderen over de positie van en de discussie 
binnen sociale bewegingen. Het gaat er in deze bewegingen dikwijls om de 
betrokkenheid met racismebestrijding te koppelen aan overige eigen doelstel
lingen en activiteiten. 'Het wordt steeds duidelijker dat het een bestaansvoor
waarde van radicale basisbewegingen is zich bezig te houden met extreem
rechts en de zelfverdediging, ook buurtgericht, tegen racistisch en fascistisch 

21. Vgl. bijvoorbeeld J. Kniesmeijer, Geweld speelt Centrumpartij m de kaart, in: De 
Volkskrant, 9 augustus 1984. 
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geweld te organiseren', zo stelt de Nijmeegse Groep tegen Fascisme.22 Door 
de links-rechts tegenstelling ook door te trekken naar de antiracistische strijd 
wordt de oppositie tegen racisme geplaatst in de context van de strijd tegen 
alle vormen van rechts geweld, inclusief het overheidsoptreden tegen buiten
parlementaire actievoerders. Wanneer de bestrijding van racisme alléén in 
deze context plaatsvindt gaat het niet meer om een opkomen voor de positie 
van buitenlanders, maar om een opkomen voor jezelf. Zo'n positiebepaling 
gaat uit van een onvermijdelijke tegenstelling tussen staat en maatschappij en 
tussen sociale bewegingen en politieke partijen. Of ook de bestrijding van 
racisme daarmee verder komt is zeer onwaarschijnlijk. 

Tot slot 

Hoewel de voorgaande pagina's geen eenduidig beeld geven over de 
effectiviteit van antiracistische strijd, zijn ze niet bedoeld als doemdenken 
noch als oproep tot lethargie. Met uitzondering van de doodzwijgstrategie 
hebben alle andere strategieën voor- en nadelen tegelijk; de behandeling was 
dan ook meer gestoeld op afwegingen dan op een kernachtig ja of nee. We 
hebben allerminst de pretentie het finale antwoord te kunnen geven, slechts 
hebben we een aantal vanzelfsprekendheden op losse schroeven willen zetten 
in een poging de discussie te stimuleren over antiracistische strategieën. 

Racisme staat niet los van een aantal andere tendensen in de maat
schappij en zal ook in relatie daarmee bestreden moeten worden. Ten eerste 
bestaat er zowel ter linker- als ter rechterzijde onder de Nederlandse 
bevolking grote ontevredenheid over het functioneren van 'de' politiek. Wat 
dat betreft zal de RSV-enquête, die weliswaar het onzichtbare zichtbaar 
maakte, voor velen een bevestiging zijn geweest dat er 'iets mis is' in de 
politiek-economische verhoudingen in Nederland. 'Zij daarboven' maken er 
een potje van (met gouden handdruk) en 'wij hier beneden' mogen (werkloos) 
toekijken. Ten tweede is er een groeiende angst over de criminaliteit in ons 
land en bestaat er onvrede over de vermeende rechteloosheid in de bestrij
ding daarvan. In het midden latend of dat beeld over de toenemende 
criminaliteit voor een deel niet een sociale constructie is, links heeft die 
gevoelens altijd genegeerd. 'Law and order' is natuurlijk nooit een geliefd 
issue van progressieve mensen geweest. 

In dat hele veld van politiek wantrouwen en 'law and order'-denken 
heeft rechts - en met name extreemrechts - zich het alleenrecht verworven. 
Racistische sentimenten worden daarbij actief aangesproken en gevormd. 
Zonder te pleiten, wat hier en daar wel gebeurt, voor een linkse 'law and or-

22. Geen open forum, in: Bluf!, 23 augustus 1984, p. 7. 
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der'politiek, zal met name voor de herovering van dit politieke vacuüm een 
strategie ontwikkeld moeten w9rden. 

Voorlichting heeft daarbij wel zin, maar met mate en uitgaande van het 
gelijkheidsprincipe. Het is wel een zetje in de richting van een gezamenlijke 
strijd van al diegenen, die in een achterstandspositie verkeren. Het ontmas
keren van racisten en hun organisaties, en het signaleren van tegenstellingen 
tussen idee en werkelijkheid, heeft zin. Maar niet vanuit een defensieve 
opstelling, doch gekoppeld aan een offensieve strategie. Een breed front lijkt 
daarvoor wenselijk, maar zal niet zelden organisatieproblemen geven tussen 
de progressieve en de meer behoudende lijn. Hoewel, tenslotte, gewelddadig 
optreden tegen racistische manifestaties het ware, gewelddadige gezicht van 
extreemrechts kan blootleggen, is het toch geen verstandige strategie. Door 
grote groepen wordt het niet als legitiem ervaren en het geeft de tegenstan
ders de mogelijkheid tot een appèl aan bestaande (antiracistische en antifas
cistische) kennisvormen, die juist tegen hen gemobiliseerd moeten worden. 

Bepaalde strategieen worden gehanteerd, omdat men er een bepaald 
effect mee beoogt. Doodzwijgen leidde niet tot het vanzelf oplossen van de 
Centrumpartij en het racisme. De publieke protesten en de publiciteit hebben 
in ieder geval geleid tot een afnemend vooroordeel ten opzichte van etnische 
minderheden. Zelfs als het geheel om een artefact zou gaan - en dat is niet zo 
- dan is men kennelijk toch geschrokken. Ze hebben bovendien geleid tot 
gekrakeel in de rechtsextreme gelederen en de publiciteit daarover kan weer 
tot een gewijzigde beeldvorming leiden. Onderlinge twisten zijn inherent aan 
dit soort splinterpartijtjes, maar de protesten, het gewroet van de media, heeft 
in ieder geval gezorgd voor of bijgedragen aan haat en nijd tussen 'opstreven
de' partijbonzen, uitlekkende stukken en het uiteenvallen van de partij. 

Dat is een belangrijke ontwikkeling, die meteen een zware slag heeft 
toegebracht aan het openlijk racisme, maar het heeft de vooroordelen 
daarmee nog niet weggenomen. Er is nog veel werk te doen. 
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'Een kwestie van langdurige 
opvoeding' 

Gesprek met W .F. W ertheim over racisme 

M. Hisschemöller, M. Fennema 

Wie zich verdiept in sociaal-wetenschappelijke verklaringen voor het verschijn
sel racisme belandt al snel bij Amerikaanse en Engelse auteurs. Op het eerste 
gezicht lijkt dat logisch. Amerika en Groot-Brittannië hebben immers veel meer 
ervaring met rassentegenstellingen dan Nederland. Toch heeft ook Nederland 
niet geringe ervaring opgedaan in de eeuwenlange kolonisatie van Indonesië, 
Suriname en de Antillen. De samenlevingen daar werden door de kolonisato
ren georganiseerd langs raciale lijnen. De antikoloniale strijd in die landen 
was in eerste instantie een antiracistische strijd, tegen een kastenachtige 
structuur die van buitenaf was opgelegd. Evenals de andere koloniale 
mogendheden kende Nederland de wetenschappelijek verdedigers van rassen
ongelijkheid. Vooral onder linkse wetenschappers groeide evenwel ook een 
traditie van racismebestrijding. W.F. Wertheim is van deze wetenschappers de 
meest bekende. 

Tussen I947 en I973 was hij als hoogleraar in de niet-westerse 
sociologie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Nog altijd doet hij 
van zich spreken als lid van het Indonesië Komitee. Aanvankelijk als jurist, na 
de oorlog als socioloog, bestudeerde hij het 'rassenprobleem' in zijn verschillen
de aspecten. In zijn eerste werken stond het rassenvraagstuk centraal, met 
name Het sociologisch karakter van de indo-maatschappij, inaugurele rede 
(Amsterdam, I947) en Het rassenprobleem, de ondergang van een mythe 
(Den Haag, I948). Ideeën in deze werken treft men in meer uitgewerkte vorm 
in een aantal artikelen van later datum, zoals 'Ahasverus in de tropen' (De 
Nieuwe Stem, februari 1964), 'Pluraliteit en eenheid van waarden' in: De 
plurale samenleving, begrip zonder toekomst? (Meppel, 1966), en 'Intelligen
tieverschillen in het licht der sociologie' (in: Wetenschap en Samenleving, 
december 1972). 

Maar ook in zijn bekendste werken van meer algemeen sociologische 
aard, zoals Evolutie en Revolutie, de golfslag der emancipatie (Amsterdam, 
I971), Elite en massa, een bijdrage tot ontmaskering van de elitewaan 
(Amsterdam, 1975) en Elite-Perceptions and the Masses, the lndonesian 
Case 220A Working paper 36, UvA, 1984) zijn ideeën, ontwikkeld gedurende 
zijn bemoeienis met het rassenvraagstuk, terug te vinden. 
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In de huidige discussie over achtergronden en verschijningsvormen van 
racisme is het werk van Wertheim actueel. Reden om er in dit nummer van 
Komma aandacht aan te besteden. Matthijs Hisschemöller en Meindert 
Fennema zochten professor Wertheim op en spraken met hem over zijn 
ervaringen met racisme in Nederlands-Indië, de sociologische theorieontwik
keling over racisme, de actualiteit van zijn eigen theorieën en zijn opvattingen 
over de wiJze, waarop het racisme bestreden moet worden. 

Hoe werd u in de jaren dertig in Indonesië geconfronteerd met rassenverhou
dingen en racisme? Hoe ging het in de praktijk eigenlijk toe? 

Het was in· ieder geval volkomen duidelijk voor mij, dat het rassenvraag
stuk volkomen overheersend was in deze samenleving, daar ik al tevoren 
doctoraalexamen Indisch recht had gedaan. Maar het was zelfs zo sterk, dat 
op onze eerste standplaats, Tanjong Karang in de Lampongs (Zuid-Sumatra), 
we er al onmiddellijk mee geconfronteerd werden. Twee voorbeelden: ten 
eerste ontdekten wij dat er een sterke scheiding was tussen de Totoks 
(volbloed Europeanen) en de Indo-europeanen. Er was zelfs een zekere 
vijandschap tussen beide groepen, zodat wij onmiddellijk bij de ene werden 
ingedeeld en heel hartelijk door de Totok-europeanen werden· opgenomen 
zonder dat wij daar zelf enige aanleiding toe gaven. Aan de andere kant, toen 
ik aan mijn chef een Indo-europeaan, vroeg, aan wie wij beleefdheidsbezoe
ken moesten brengen, noemde hij een reeks autoriteiten tot en met de 
havenmeester. Toen vroeg ik: Maar er is hier toch ook een advocaat; moeten 
we daar niet heen? Nee, dat hoeft niet, want dat is een Inlander. We hebben 
het natuurlijk toch gedaan, en dat was één van de aardigste bezoeken. Daarna 
kwamen we in Batavia, een grote stad, waar de verhoudingen minder scherp 
waren. 

Maar eigenlijk ben ik me pas meer bewust geworden van alle koloniale 
vooroordelen toen ik in 1936 als hoogleraar aan de Rechtshogeschool was 
benoemd. Daar kreeg ik veel met Indonesische studenten te maken, zij 
vormden de grote meerderheid. Er waren ook nogal wat Chinezen. En door 
mijn persoonlijk contact met hen bemerkte ik pas wat er in de Indonesische 
en de Chinese groepen leefde. 

Op een gegeven moment kwam ik thuis en zei tegen mijn vrouw: 'Alle 
goede studenten zijn eigenlijk nationalist.' We hebben toen thuis regelmatig 
open huis gehouden voor groepen Indonesische studenten en anderen, 
waardoor ik meer betrokken raakte in de Indonesische maatschappij. 

Recht en racisme 

Maar mijn eigenlijke theoretische bemoeienis met dit vraagstuk kreeg ik pas 
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toen ik benoemd werd in de, ná de Duitse inval in Nederland ingestelde, 
zogenaamde Commissie Visman (commissie, die zich moest buigen over de 
staatsrechtelijke verhoudingen in de toekomst- red.). Naast Visman, lid van 
de Raad van lndie (een soort Raad van State) zaten er twee Nederlanders in 
die commissie: mr Enthoven, Directeur van Justitie, en ik. Daarnaast waren 
er drie Indonesische leden en een Chinees lid. Het werd mijn speciale taak 
om de juridische aspecten van de rassenproblematiek te behandelen. Je kunt 
zeggen dat al hetgeen in de rapporten van de Commissie Visman over de ras
senproblematiek staat in oorsprong van mijn hand is. Ik heb mijn standpun
ten met veel moeite telkens opnieuw samen met de Indonesische leden 
moeten verdedigen tegenover de voorzitter, de heer Visman, die alle 
problemen wilde verdoezelen. Ik ben achteraf helemaal niet tevreden over 
het verslag van de Commissie Visman, waarin de betekenis van de nationalis
tische gevoelens werd verdoezeld. Maar ik sta nog steeds helemaal achter 
hetgeen er staat over de rassenproblematiek, de rassenongelijkheid. 

Waar het eigenlijk op aan komt is dit: in het verleden werd altijd geprobeerd 
om het element van racisme achter de wetgeving te verhullen. Bijvoorbeeld: 
wat betreft de samenstelling van de Volksraad en van andere vertegenwoordi
gende lichamen werd het onderscheid niet gemaakt tussen Europeanen, 
Chinezen en Inlanders, zoals dat wel voor een belangrijk deel van de 
wetgeving gold, maar er werd onderscheid gemaakt tussen Nederlanders, 
inheemse Nederlandse onderdanen en uitheemse Nederlandse onderdanen. 
En daarvan beweerde men, dat het niet een rassenkwestie was, maar een 
nationaliteitskwestie. Nu was dat volkomen onzin, want zowel Nederlanders 
als Nederlandse onderdanen hadden allen de Nederlandse nationaliteit, 
kregen een Nederlands paspoort enzovoorts. Nu vielen onder de 'uitheemse 
onderdanen' toevallig ook de paar duizend Oostenrijkers en Duitsers die in 
lndie geboren waren, naast de talrijke vreemde oosterlingen, vooral Chine
zen. Maar in wezen kwam het toch neer op een rascriterium. 

Daarnaast werd het zo voorgesteld dat het gemaakte onderscheid in 
bijvoorbeeld de strafrechtspleging (Europeanen kwamen voor veel beter 
gekwalificeerde rechters dan Chinezen of Inlanders) niet voortkwam uit 
racisme, maar 'uit verschil in rechtsbehoefte'. Net alsof de behoefte aan een 
goede rechtsgang met stevige waarborgen voor de rechtszekerheid voor een 
Inlander die arts of journalist was, minder zou zijn dan voor een Europeaan! 
Terwijl er onder de Europeanen ook koloniale militairen van heel eenvoudige 
komaf vielen. Dus het was volkomen een rascriterium. Maar men probeerde 
dat altijd te bedekken. 
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Godsdienst 

Baudet schriift in 'Balans van beleid' dat er in Indië toch wel een erg groot 
aantal mensen was, Indo-europeanen, die streefden naar een situatie als in 
LatiJns Amerika. Een situatie, waarin het Juridische onderscheid niet meer 
bestaat, waarin de 'color-line' gaat samenvallen met de klasselijnen. 

Dat soort ideeën viel in die tijd wel onder de term 'Indisch burgerschap'. 
Natuurlijk dachten de nationalistische leiders in Nederlands-Indië er niet 
over, zich door invoering van een klassecriterium te laten scheiden van hun 
achterban, de brede islamitische massa's. Toch was er een groot verschil met 
Latijns Amerika. Er had vooral onder gemengdbloedigen een streven bestaan 
naar een zekere eenheid met de Indonesiërs, waarbij die eersten de leiding 
van de hele maatschappij op zich hoopten te kunnen nemen. Maar waarom 
kon dat in tegenstelling tot Latijns Amerika niet slagen? Omdat de overgrote 
meerderheid van de Indonesische bevolking islamiet was. Al met de 
oprichting van de Sarekat Islam in 1912 bleek dat de Indo-europeanen -
voor het merendeel christenen - in geval van een onafhankelijk Indië toch in 
een minderheidspositie zouden komen. Dat is ook een verschil met de 
Filippijnen. Daar kon de nationalistische beweging in sterke mate beheerst 
worden door mestiezen, gemengdbloedigen, omdat dezen dezelfde gods
dienst hadden als de rest van de bevolking. 

Ik wil overigens nog één ding zeggen over het boek van de professoren 
Baudet en Brugmans dat u noemt. U moet er natuurlijk van uitgaan, dat dit 
boek bijna geheel is volgeschreven door mensen die de bedoeling hadden de 
koloniale verhoudingen zo gunstig mogelijk voor te stellen. 

Vonden uw denkbeelden aanhang onder Europese intellectuelen in Indonesië, 
of stond u daarmee vrij geïsoleerd? Hoe lag dat bijvoorbeeld op de universiteit? 

De Rechtshogeschool was een uitgesproken progressief eiland binnen 
de Europese samenleving. Je had er contact met mensen als Logemann (de 
latere minister hier in Nederland) en Ter Haar, die zeer uitgesproken begrip 
hadden voor het probleem. De Stuw, een progressief tijdschrift, vond ook zijn 
centrum aan de RechtshogeschooL U kunt zeggen dat daar een heel beperkte 
groep was, waar ik me bij aan kon sluiten. Ook bij de zending bestonden wel 
progressieve opvattingen. 

Maar die waren niet antikoloniaal. Zij vonden dat er 'een taak' was. 
Ja, dat is het grote verschil. Bij mij is die ontwikkeling ook pas 

langzamerhand gekomen. Eigenlijk heb ik mijn politieke opvoeding in 
belangrijke mate gekregen tijdens mijn werk voor de Commissie Visman. Er 
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is één houding, waar ik me nooit bij heb kunnen aansluiten - en dat is toch 
ook de houding die de mensen van de Stuw en van de Ethische Richting 
kenmerkte - de voogdijhouding. Ik kon me nooit zien als geroepen de 
Indonesiers aan het handje te houden en hen alleen maar toe te staan hetgeen 
wij hen uit de 'goedheid ons harten' wilden toelaten. Toen ik eenmaal begrip 
kreeg voor het vrijheidsverlangen van de lndonesiêrs, kon ik hen alleen 
tegemoet treden op voet van gelijkheid, en solidair zijn met hun strijd. Maar 
toen ik het een keer waagde de rassendiscriminatie in lndie in een lezing die 
ik eind 1940 hield, in verband te brengen met de rassenleer van de nazi's, 
viel de hele Europeanenpers over mij heen. 

Op dit moment kennen wij in de wereld nog een eiland waarin de rassendiscri
minatie ook juridisch nog wordt gecontinueerd, namelijk Zuid-Afrika. Kan het 
rechtssysteem dáár beschouwd worden als liggend in het verlengde van het 
rechtssysteem binnen de koloniale verhoudingen? 

Ja, het is een meer extreme uiting daarvan. Wezenlijk is er niet zo heel 
erg veel verschil tussen de koloniale houding en het apartheidssysteem. 
Tenslotte stammen de Zuidafrikanen die het apartheidssysteem het felst 
verdedigen af van Nederlanders. 

Waren de Engelsen dan minder racistisch? 
0 nee. Maar het grote verschil tussen Brits lndie (het huidige India en 

Pakistan) en Nederlands lndie was dat gemengdbloedigen in Nederlands 
lndiê als gelijkgerechtigden met de blanken werden erkend. Het had wellicht 
een politieke achtergrond. Anders vormden de blanken in lndonesie wel een 
heel kleine minderheid tegenover de grote massa van de Inlandse bevolking. 
De Indo-europeanen vormden een belangrijk element in het leger, de politie, 
het bestuur en de rechterlijke macht. 

Terwijl in Brits lndie daarentegen de Engelsen altijd konden proberen
en dat deden zij dan ook - moslims en hindoes tegen elkaar uit te spelen om 
hun macht te handhaven. Daardoor waren zij in staat om aan de ene kant de 
gemengdbloedigen uit te sluiten, en om aan de andere kant een aantal lndiers 
tot heel hoge posten toe te laten. Ook het onderwijs aan inheemsen was in 
Brits lndie al veel eerder tot ontwikkeling gekomen dan in Nederlands lndie. 
Maar racistisch waren de Britten geen haar minder. Katholieke volken, zoals 
Portugezen en Spanjaarden, waren tegenover gekleurde volken beslist 
soepeler. 

Sociologie 

U was toen voornamelijk juridisch geïnteresseerd. Wanneer bent u het 
vraagstuk sociologisch gaan bekijken? 
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Dat is een beetje een gek verhaal. Mijn politieke en daarmee ook sociale 
belangstelling kwam dus in de loop van mijn werk voor de Commissie 
Visman. Toen pas hoorde ik in de namens de Commissie gevoerde gesprek
ken met Indonesiërs, die vaak heel openlijk waren, allerlei persoonlijke 
ervaringen met discriminatie. 

Begin december 1941 werd ik gevraagd over te stappen van het recht 
naar de sociologie. Ik heb de voorzitter van de faculteit die mij dat vroeg, ge
antwoord dat ik er op dat moment niet veel voor voelde. Ik dacht toch wel 
twee à drie jaar nodig te hebben alvorens dat vak goed te kunneh doceren, al 
trok het me wel aan. Enkele dagen later kreeg je Pearl Harhor en brak de 
oorlog met Japan uit. Toen werden we geïnterneerd en ik dacht: dit is een 
goede tijd om van mijn drie jaren voorbereiding in de sociologie gebruik te 
maken. Mijn vrouw kon mij boeken sturen naar de gevangenis. En toen ik 
weer in Holland kwam, kreeg ik inderdaad de kans in Amsterdam de 
sociologie van Indonesië te gaan doceren. 

In die tijd waren - vooral in Amerika - al sociologen, antropologen en 
psychologen bezig met bestudering van rassen- en etnische verhoudingen. Kunt 
u in algemene zin aangeven hoe er in die tiJd onder deze mensen gedacht 
werd? Werd bijvoorbeeld het biologisch racisme algemeen verworpen? 

k wil het een beetje anders stellen. Er waren al mensen - die zich met 
sociologie bezighielden en etnologie was aan de Nederlandse universiteiten 
een erkend vak. En daarin waren - ook in Amsterdam - figuren werkzaam 
die nog volkomen van racistische ideeën uitgingen, zoals bijvoorbeeld prof. 
Steinmetz, zijn leerling Ronhaar en anderen. Men vond toen nog de meest 
simpele racistische theorieën in leerboeken, een ontwikkelde sociologie was 
er niet. Nu kreeg ik in Amsterdam, waar ik benoemd werd, als hoogleraar Al
gemene Sociologie naast mij Den Hollander, die ook volkomen Amerikaans 
georiënteerd was wat betreft sociologische theorieën. Zodoende kon ik mij 
gemakkelijk aansluiten bij de visies op racisme, zoals die in de goede 
Amerikaanse studies waren ontwikkeld. Het was natuurlijk zo, dat na de 
nederlaag van Duitsland, dat een volledig op racisme gebaseerde theorie 
aanhing, in Nederland de weg vrij was voor de moderne sociologische ideeën 
waarin voor racisme geen plaats was. 

Daar komt bovendien bij, dat een zeer scherpe kritiek op het racisme al 
door mijn voorganger Schrieke was geleverd, die de naam etnologie had 
veranderd in Sociologie van Indonesië. Hij had ook in Amerika onderzoek 
gedaan en heeft een boek geschreven, Alien Americans, dat een knappe 
studie bevatte van de rassenverhoudingen in de Verenigde Staten, en dat ook 
in die nieuwe Amerikaanse lijn lag. Dus de voortzetting van die lijn lag erg 
voor de hand. Ik geloof dat ik toch de eerste was die geprobeerd heeft om 
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deze Amerikaanse inbreng heel systematisch ook op de koloniale Nederland
se samenleving toe te passen. Dat heb ik in een serie lezingen over het 
'rassenprobleem' geprobeerd te doen, die later in boekvorm is uitgegeven. 
Naar het voorbeeld van Amerikaanse schrijvers over rassenvraagstukken 
noemde ik vooroorlogs Indonesië een kasten- samenleving. 

Klasse of kaste? 

Voordat we op 'Het Rassenprobleem' ingaan, wil ik eerst even terug naar die 
Amerikaanse sociologen. Eén van de belangrijkste werken uit die tijd is de 
studie van de Zweedse geleerde Gunnar Myrdal, 'An American Dilemma'. Nu 
stelt Herbert Aptheker in zijn 'Afro-American History' dat onderzoek als dat 
van Myrdal al weliswaar verschilde van eerdere racistische denkbeelden, maar 
toch ook een racistische consequentie had. De sociologen beschouwden de 
negers weliswaar als niet van nature minder dan de blanken, maar het feit 
deed zich voor dat zij onderaan de maatschappelijke ladder stonden, de 
slechtste huisvesting hadden, het minste onderwijs, enzovoorts. Als beter 
gestelde blanke Amerikaan ga je toch liever om met iemand die het iets beter 
heeft. Daardoor belandt de zwarte bevolking in een vicieuze cirkel. Zij zijn 
gedoemd de mindere van de blanke te blijven. 

Ik wou het op een andere manier stellen. In de jaren vijftig waren er een 
aantal negergeleerden, met name Oliver Cromwell Cox, die probeerden een 
compleet marxistische verklaring van de rassenverhoudingen te geven. Deze 
komt er eigenlijk op neer, dat zij alles interpreteerden als volkomen van 
bovenaf opgelegd, als dwang, teneinde het negerverzet als klassenstrijd te 
kunnen karakteriseren. Hun theorie, en zo interpreteer ik ook de visie van de 
historicus Aptheker, kwam er op neer - en zij hadden daar natuurlijk voor 
een deel gelijk in - dat de rassenverhoudingen in Amerika bepaald werden 
door de wens om de neger, door hem tot minderwaardig te bestempelen, tot 
een gemakkelijk uit te buiten arbeidskracht te maken. 

Eén ding wordt hierbij evenwel vergeten: namelijk een verklaring van het feit 
dat de status van minderwaardigheid door de betrokken groepen tot op 
zekere hoogte aanvaard wordt. Dit sociaal-psychologische aspect, het interna
liseren, zodat je zelf de ander ook als hoger gaat beschouwen, is niet 
verklaard. Het herleiden van alle rassenverhoudingen tot dwang was de reden 
waarom Cox de in Amerikaanse sociologische studies getrokken vergelijking 
- want daar gaat het hier om - van de positie van de Amerikaanse negers met 
de Indiase kastenstructuur afwees, omdat het kastensysteem op godsdienst 
berust en dus door het hele volk aanvaard wordt - zo dacht Cox. Maar mijn 
ervaring in Nederlands Indië was geweest dat juist het zich niet verzetten van 
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een groot deel van de Indonesische bevolking tegen de koloniale overheer
sing één van de elementen was, die een verklaring behoefde. 

Contrapunt 

Mijn verklaring was aldus: iedereen die denkt dat de onderste lagen in India 
de kastenstructuur volledig aanvaarden, kent India niet. Want ook dáár was 
een heleboel door de brahmanen met een zekere dwang van bovenaf 
opgelegd. Aan de andere kant is de aanvaarding nooit absoluut -'in lndonesie 
niet, in India niet, en ook in de Verenigde Staten niet. Ik heb juist in de jaren 
vijftig mijn theorie van het contrapunt in de samenleving ontwikkeld. Deze 
komt erop neer, dat je altijd naast een aanvaarding ook een verborgen verzet 
houdt. Dat verborgen verzet kan zich op alle mogelijke manieren uiten. Het is 
ook in lndonesie altijd aanwezig geweest als achtergrond van het daadwerke
lijke verzet tijdens de revolutie. 

Uw theorie over het contrapunt is toch niet in overeenstemmtng met die 
dominante stroming, waarvan u in 1948 nog de indruk geeft, dat u die 
aanhangt. 
Nou, dat contrapuntidee heb ik voor het eerst al in 1953 bij een bijdrage aan 
het liber amicorum voor Jan Romein uitgewerkt. Dus dat was eigenlijk iets 
waarmee ik altijd rondliep. 

Concurrentie 

Over racisme begon u te publiceren in 194 7; u hebt ook zeer onlangs nog over 
dit onderwerp gepubliceerd. Hebt u nooit gedacht: wat ik toen dacht zit toch ei
genlijk anders? 

· Ik heb hierin eigenlijk niet zoveel ontwikkeling bij mezelf gevoeld. In de 
jaren 1946-194 7 had ik al een basis gelegd. Maar het is wel zo, dat ik in 
1948 misschien nog niet zo duidelijk het probleem heb gesteld van de 
'handelsminderheden'. In Het Rassenprobleem komt al een hoofdstuk voor 
over de Chinezen, en dat is eigenlijk de basis voor wat ik in 1964 over het 
Chinese vraagstuk in Zuid-Oost Azie heb gezegd, de vergelijking met de 
joden in Oost-Europa. In 1948 had ik dat nog niet zo uitgewerkt. 

Naar aanleiding van het werk van Cox ben ik me gaan afvragen: wat is 
nu eigenlijk het verschil tussen de positie van de grote massa van onderdrukte 
koloniale volkeren of de negers in de Verenigde Staten en aan de andere kant 
de positie van joden in Midden- en Oost-Europa? Cox zegt namelijk: Het ene 
geval is een kwestie van absolute uitbuiting als arbeidersklasse, het andere 
geval is gebaseerd op cultureel verschil met als gevolg: uitstoten van vreemde 

31 



elementen. En ik heb geprobeerd aan te tonen dat beide uitingsvórmen van 
racisme een economische achtergrond hebben. Alleen in het ene geval was 
het een poging, bijvoorbeeld in Indonesië, de Javanen als goedkope arbeids
krachten te gebruiken - hetzelfde geldt voor de negers in de Verenigde 
Staten. Wat betreft de joden in Midden- en Oost-Europa en de Chinezen in 
Zuid-Oost Azië gaat het om een ander probleem: concurrentie. Racisme richt 
zich hier vooral tegen commerciële minderheden, groepen die zich in zekere 
zin een monopoliepositie hadden verworven. In extreme gevallen leidt dit tot 
uitstoting. 'Ze moeten weg, want ze zijn anders dan wij.' Dat is een heel 
andere reactie en een heel andere achtergrond. 

Culturele verschillen 

Hier ligt een zeker verband met de huidige situatie, bijvoorbeeld in ons land, 
waarin het bestaan van culturele verschillen wordt aangevoerd om de 
aanwezigheid van minderheden te betwisten. Alleen gaat het thans niet meer 
om 'commerciële minderheden, maar om concurrentie om huizen, banen, 
enzovoorts. Maar dan zie je toch ook weer een bepaald verband met die 
kwestie van de exploitatie van goedkope arbeidskrachten. Waarom zijn al die 
mensen hier gekomen? Ik heb het dan niet over de Molukkers en Indo-euro
peanen, maar over de 'gastarbeiders'; die werden hier bijvoorbeeld door 
koppelbazen gehaald omdat de autochtonen het verdomden om het lager 
betaalde en het grove werk te verrichten. Zij werden een soort 'sub-proletari
aat' hier. Zij kwamen dus hier vanuit het oogpunt van laagbetaalde arbeid en 
daar hadden de meeste mensen toen niet zoveel bezwaar tegen. Want zij 
konden zich nu richten op de wat beter betaalde banen. En nu op het ogenblik 
krijg je dan dat element: 'Ze passen zich niet aan.' En dat geldt dan misschien 
minder voor degenen die als blank worden beschouwd, de Zuideuropese 
gastarbeiders, maar zij die als duidelijk anders worden beschouwd, de 
Turken en de Marokkanen, worden klaarblijkelijk gevoeld als een vreemd 
element. Dan krijg je hetzelfde wat in Oost- en Midden-Europa tegen de 
joden gebeurde, en ten opzichte van de Chinezen in Indonesië. En dat kan tot 
heel ellendige, extreme situaties uitgroeien. 

U onderscheidt dus twee typen racisme. Het ene legitimeert de economische 
uitbuiting van een etnische groep, het andere is gebaseerd op concurrentie. U 
spreekt in dit verband van 'commerciële minderheden' zoals de joden en 
Chinezen. In Nederland was dit al niet het geval. 

Het is ook niet toevallig dat juist in Nederland de solidariteit met de 
joden veel groter was dan elders in Europa. 
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Toch zijn er uit Nederland meer joden weggehaald dan uit welk land in 
Europa dan ook. 

Maar die uitstoting was bepaald niet de wens van het Nederlandse volk. 
De deportatie was uitsluitend te wijten aan de Duitse bezetting. Uitstoting 
heeft wel in West-Europa plaatsgevonden, maar veel eerder, in de middel
eeuwen. Toen zijn veel joden naar Duitsland en landen in Oost-Europa 
gegaan, waar hun aantallen nog niet zo groot waren. In Nederland heeft toen, 
in de tijd van de Republiek en daarna, een grote mate van assimilatie 
plaatsgevonden. 

Maar inderdaad, de minderheden hoeven niet noodzakelijk 'commer
cieel' te zijn om jaloezie op te wekken. 

Uw theorie luidt dan dat juist wanneer de culturele verschillen kleiner worden, 
er raciale spanningen ontstaan. 

Inderdaad, en dan vooral voor functies die schaars zijn. Dat was dus bij 
de handel het geval, en dat is nu in Nederland het geval met de werkloosheid 
op het gebied van arbeidsplaatsen. Maar tegelijkertijd ook op het gebied van 
het toewijzen van huizen. Men probeert een cultureel argument te vinden 
voor iets dat niets met cultuur te maken heeft. Het is toch ook bekend dat de 
culturele verschillen zich voornamelijk voordoen in de eerste generatie, en bij 
de tweede en derde generatie al veel kleiner worden ... 

Zoals u het stelt, lijkt het een beetje een mechanisch proces. ]e zou ook kunnen 
zeggen, zoals Anet Bleich doet: 'Ik voel mij jood, zolang er antisemieten zijn. ' 

Er zit soms juist een bewuste keuze achter de identificatie met de 
bedreigde minderheid. Ik kan mij dat heel goed voorstellen. Ik heb een 
volkomen onjoodse opvoeding gehad. Ik wist tot mijn elfde jaar niet eens dat 
ik van joodse origine was. Pas toen wij uit Rusland naar Holland gingen, 
hoorde ik dat. Toch heb ik mij op een bepaald moment in mijn leven, in de ja
ren dertig, duidelijk geïdentificeerd met de joden als vervolgde groep. Maar 
dat was een kwestie van politieke keuze. Dat heeft niets te maken met 
cultuurverschillen, want ik was absoluut onjoods opgevoed. 

In het benadrukken van de culturele verschillen zie ik iets kunstmatigs. 
Ik heb het gevoel dat het gebruik van het culturele element door racisten nû, 
precies hetzelfde is als wat in het verleden tegen de joden is gebruikt. Het is 
ook beslist niet zo geweest, dat de Duitse maatregelen alleen minder 
geassimileerde joden hebben getroffen. In tegendeel, zou ik haast zeggen, de 
geassimileerden hadden het minstens even erg te verduren. 
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Concurrentie versus uitbuiting 

U heeft het 'concurrentie-racisme' altijd onderscheiden van het 'uitbuitingsra
cisme ', zeg maar het racisme ten opzichte van negers in de Verenigde Staten. 
Volgens een artikel in het Handelsblad in 1960 heeft u over beide typen 
gesproken voor 'liberale studenten'. En u heeft daar onder andere gezegd: 'In 
principe is dit rassenprobleem ... geen biologisch maar een sociaal vraagstuk, 
dat echter voortdurend kleiner wordt. Men kan zelfs zeggen dat in de meeste 
landen deze vorm van rassenproblematiek door tijd en techniek is achterhaald, 
ook al hebben er hier en daar nog achterhoedegevechten plaats.' En dan: 
'Geheel anders achtte de hoogleraar het gesteld met het tweede rassenprobleem, 
dat steeds groter wordt en van een veel algemener karakter is, namelijk dat van 
de vele rassen die zich als handelsgroepen hebben gevestigd in volkeren, die 
etnisch-cultureel van hen verschillen ... ' Elders merkt u nog op, dat dit tweede 
type in wezen beangstigender is dan het eerste. In hoeverre is er nu wel sprake 
van twee typen als we de huidige problemen onder ogen zien. Beide 'typen' 
blijken dan toch samen te gaan vallen? 

Toch niet. Maar ik wil even verklaren waarom ik daar toen zo de nadruk 
op legde. In 1959 had ik het Grote Sociologische Congres meegemaakt in 
Stresa/Milaan. En daar was een sessie gewijd aan rassenproblemen, die 
sterk door Amerikanen beheerst werd. Zij hadden het alsmaar over dat ene 
probleem van zwart tegenover blank. Dat andere probleem, van de handels
minderheden, werd praktisch doodgezwegen, terwijl het juist heel actueel is; 
bijvoorbeeld de Chinezen in Zuid-Oost Azie, de Indiers in Afrika. Ik zou bijna 
zeggen, dat je weinig van de recente geschiedenis hoeft te weten om te weten 
hoe dat allemaal is afgelopen. Als je denkt aan Oeganda, het wegjagen van de 
Indiers daar; in Zuid-Oost Azie is de positie van de Chinezen ontzettend 
riskant. Dus ik wou toen speciaal wijzen op het veronachtzamen van het 
andere probleem, dat ik als minstens net zo groot zag. Terwijl ik er toen van 
uitging, dat in een land als Amerika de absolute rassenscheiding en de 
discriminatie ten opzichte van negers kleiner zou worden. Dat is ook wel 
gebleken uit het feit dat Jacksoneen aardige kans heeft gehad om vice-presi
dent te worden, dat Y oung vertegenwoordiger is geweest bij de Verenigde 
Naties .. Dan krijg je toch het gevoel, dat daar voor de toekomst wel 
mogelijkheden liggen. 

Dus u gaat er nog altijd van uit, hetgeen u ook in de inleiding van Het 
Rassenprobleem stelt, dat het 'oude' racisme, culminerend in Hitiers machts
greep, een 'historische vergissing' is geweest, aangezien het een probleem van 
de negentiende en niet van de twintigste eeuw betreft? 

Nee, dat zeg ik niet. Ik vind juist op dit moment dit een uiterst actuele 
kwestie. Vooral nu blijkt dat die kwestie van de concurrentie zich net zo 
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scherp kan uiten op andere terreinen dan alleen de handel. Wel is het juist 
dat de racistische 'theorieën' van de Go bineau en Houston Chamberlain, uit 
de negentiende eeuw stammen. 

Biologische rassentheorie 

Maar u zegt toch dat de biologische rassentheorie, de theorie dat de neger 
inferieur is aan de blanke - die in Hitler Duitsland zo'n grote rol heeft 
gespeeld, verdwijnt? 

Ja, maar ik moet er wel dit bij zeggen. Al omstreeks 1950 bleek dat 
vooral door biologen en sociaal-psychologen mensen met opvattingen als Den 
Hollander en ik werden voorgesteld als naïevelingen op het gebied van het 
verklaren van verschillen in intellect. Zo van: Wat weten zij nou van 
IQ-metingen? En: Wij weten dat allemaal heel precies. Zij 'wisten' dus, dat het 
intelligentieniveau bij negers veel lager lag dan bij blanken. 

Aan de andere kant was er ook weer verband met de sociale verschillen; 
ook deze werden voorgesteld als een kwestie van verschil in erfelijke aanleg, 
niet in milieu en in kansen tot ontwikkeling. En daarom heb ik juist in de ja
ren vijftig ontzettend veel moeite gedaan om die theorie van de blanke 
superioriteit te weerleggen. Dit gebeurde vooral in het kader van het Verbond 
van Wetenschappelijke Onderzoekers. 

Naar mijn gevoel is men zich in linkse kringen, ook bij de CPN, veel te weinig 
bewust geweest hoe ontzettend belangrijk het is de gedachtengang te 
weerleggen dat mensen met een lagere opleiding dit aan hun mindere aanleg, 
erfelijke capaciteiten te wijten hebben. Men ging er toch algemeen nog 
vanuit, zoals Tessel Pollmann het zo mooi ironisch in Vrij Nederland onder 
woorden bracht: Wie nu nog arm is, moet wel dom ziJn. We leven in een de
mokratie, dus iedereen heeft gelijke kansen, wordt dan beweerd. 

Dus voor mij was in die tijd de strijd tegen racisme - en vooral tegen het idee 
van minderwaardigheid van andere rassen - tegelijk een strijd tegen de 
elitetheorie, de gedachte, dat degenen die tot de elite behoorden en dus 
gebruik gemaakt hadden van hun kansen, per se knapper moesten zijn. En het 
aardige is, dat de man, die de grootste propagandist was van deze theorie dat 
tussen de sociale klassen een verschil in intelligentieniveau bewezen is, na 
zijn dood als een complete bedrieger is ontmaskerd. Dat is Sir Cyril Burt, die 
in 1972 is overleden. Het was ook die gedachte en het gezag van Burt, waar 
prof. A.D. de Groot zich in 1970 geheel op beriep, toen hij wou komen tot 
een beperking van het aantal mensen dat een universitaire opleiding zou gaan 
volgen. 
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Maar, als ik u even mag onderbreken, hoe kan dat nou? Aan de ene kant zegt u 
dat de negers in de Verenigde Staten het langzaamaan beter zullen krijgen, 
dus dat type racisme verdwijnt. Aan de andere kant signaleert u toch, dat 
steeds weer opnieuw dat biologisch racisme, met name gericht tegen de 
gelijkheid van intelligentie, opkomt. Bij wijze van spreken net als de economi
sche crisis komt er om de zoveel jaar een golf van ... 

Ik houd niet zo van golftheorieên. Daar geloof ik ook niet in. Maar het is 
een feit, dat mensen als Den Hollander en ik omstreeks 1950 tot een 
minderheid behoorden. Wij konden weliswaar, altijd uitspraken van de 
UNESCO naar voren brengen, die inhielden: rassenverschillen zijn niet 
bewezen! Maar er waren altijd veel biologen, die ervan uitgingen, dat die 
verschillen vanzelfsprekend waren. We hebben ze nooit kunnen overtuigen. 
Maar ik was een beetje verrast, dat in 1969 opeens een meneer Jensen, die 
helemaal geen bijzonder knappe psycholoog was, opeens weer in Amerika 
opgang maakte met die theorieên. En dat zag ik toen inderdaad als een 
'reactionary backlash'. Die Jensen werd hier overal aangehaald, overal 
geloofd. En in allerlei kringen werd dat dan als argument gebruikt om 
pogingen van mensen als Van Calcar om kinderen met achterstanden extra 
intellectuele bijscholing te geven, te kleineren. 'Dat is een mislukking, daar 
moet je geen geld aan uitgeven. En je moet een onderscheid maken tussen twee 
typen mensen, de mensen die voor handenarbeid geschapen zijn en de 
intellectuelen. ' 

Racistische ideeën 

Maar u geeft hiermee zelf toch al aan, dat het biologisch racisme geenszins ver
dwenen is sinds de koloniale tijd? 

Maar u interpreteert me verkeerd als u denkt dat ik de racistische ideeën 
zie verdwijnen. Want dat is nou juist mijn geweldige bezwaar tegen bijvoor
beeld het verbieden van racistische theorieên en opvattingen. Want ik geloof . 
juist op grond van mijn koloniale ervaring, dat dit soort voorstellingen bij 
mensen veel dieper zitten, zowel elite voorstellingen als racistische voorstel
lingen. Dus toen ik op een gegeven moment zei, dat de positie van negers in 
de Verepigde Staten wel zou verbeteren op den duur, ging ik niet uit van de 
goede wil van de bovenlaag, maar ik bedoelde alleen: het is niet meer vol te 
houden, wanneer je negers in toenemende mate hoge functies geeft en 
daartoe gedwongen bent door hun eigen verzet. Precies hetzelfde geldt ook 
voor de gewezen koloniale volkeren. Zodra die zich gingen organiseren, bleek 
het uitbuiten van een geheel ras als goedkope arbeidskracht niet meer 
mogelijk. Daarom zei ik, dat dit probleem op den duur wel zou afnemen en 
niet zoveel nadruk behoeft. Maar het gevaar van die uitstoting van 'vreemde 
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elementen', uitgaande van toch racistische theorieën, zie ik als veel gevaarlij
ker, en veel blijvender. 

Dus u zegt in feite: je ziet zo'n Jensen in 1969. Zijn invloed is wellicht 
verrassend groot, maar toch tanende? 

Nee, daar ben ik helemaal niet zeker van. 

Maar de invloed van negers in de Verenigde Staten zal toenemen, de 
rassenproblemen zullen worden opgelost ... 

Maar niet door wijzigingen van ideeën. 

Voorziet u dan, dat de racistische ideeën blijven bestaan, ook wanneer de 
gehele maatschappelijke integratie toeneemt? 

Misschien juist meer omdat er dan juist een concurrentieverhouding 
komt. Ik zou eerder zeggen, dat hoe harder de strijd is die de negers gaan 
voeren, des te groter de tegenstellingen worden juist uit het oogpunt van 
concurrentie. Mensen als Jesse Helms, enzovoorts, krijgen juist steeds meer 
invloed. Nee, nee, ik ben juist erg ongerust, omdat hier mensen zijn die 
zeggen: Watje moet doen is de Centrumpartij verbieden. Punt uit, klaar. En 
weg racisme. ledereen vervolgen die discrimineert. Ik geloof er niets van 
omdat ik weet uit mijn koloniale ervaring hoe ongelooflijk diep die 'misver
standen' geworteld zijn. Omdat ze zo makkelijk zijn voor een bovenlaag om 
daarin te geloven, dat zij het als het ware verdienen een bovenlaag te zijn, om
dat ze toch zoveel beter zijn, meer karakter hebben en intelligenter zijn. Dat is 
de hele ideologie die eigenlijk ondersteund wordt door deze rassentheorieën. 
En ik heb het idee dat dit een kwestie is van heel langdurige opvoeding, 
waarmee men dit soort racistisch denken op den duur kan proberen terug te 
dringen. 

Politieke strijd 

Bent u tegen een verbod van de Centrumpartij? 
Ik geloof in ieder geval dat het gevaar bestaat, dat je dan ondergronds 

krijgt wat nu bovengronds gebeurt. Omdat ik als bron niet één partij of één 
organisatie zie, maar iets dat onder vele mensen nog op allerlei manieren 
leeft. 

Dus er zijn twee typen racisme, die elkaar in de huidige situatie naderen - wat 
het verband is weten we niet - en dan is uw stelling: als de strijd tegen het ra
cisme toeneemt, betekent dat onvermijdelijk ook een toename van racistische 
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uitingen. Betekent dat dat u juist op dit punt een enorme politieke strijd 
voorziet? 

Ja, maar dat heeft gewoonlijk ook te maken met aantal. Niemand zal 
zich erg druk maken, wanneer er - laten we zeggen - zeventig Papoea's 
rondlopen, maar wanneer er enige duizenden Marokkanen of Turken zijn dan 
krijg je een probleem. Want dan gaat het concurrentie-element een grote rol 
spelen. En daarbij spelen zaken als banen, huizen en uitkeringen een grote 
rol. 

Een situatie als de Februaristaking ziet u zich dan niet herhalen? 
Het is dan erg te hopen dat de Nederlandse arbeiders daarbij de goede 

partij zullen kiezen en daar zijn toch ook wel aanwijzingen voor. 

Maar dat is uit theoretisch oogpunt misschien toch wat lastig? Want dat zijn 
nu juist in die concurrentietheorie de groepen die het meest beconcurreerd 
worden? 

Dat is volkomen juist. Maar ik geloof te kunnen zeggen, dat in de tijd 
van de Februaristaking geen racisme overheerste bij de Nederlandse arbei
ders. Het was er natuurlijk wel in delen van onze samenleving, maar bij de ar
beidersklasse speelde het nauwelijks een rol. Nu op het ogenblik ligt dat 
wellicht anders, maar ik heb daar geen onderzoek naar gedaan en kan alleen 
spreken over wat ik op dit punt uit de kranten weet. 

In het eerder aangehaalde Handelsblad-artikel valt te lezen, dat u een 
oplossing voor rassenvraagstukken slechts ziet in de ontwikkeling van de 
socialistische planeconomie. Naderhand hebt u van teleurstelling doen blijken 
over raciale conflicten in socialistische landen. 

Ja, ik geloof niet in oplossingen binnen het kapitalistische systeem, 
omdat die op concurrentie berust. Wat betreft een socialistisch systeem: in 
theorie zou het moeten kunnen, maar aan de andere kant blijkt dat toch ook 
problemen op te leveren. Het feit dat men in Noord-Vietnam, waar men toch 
al zo'n vijftien jaar socialistische scholing had gehad, de Chinezen in 1979 is 
gaan uitdrijven, was voor mij inderdaad een grote tegenvaller. 

Organisatie op klassebasis 

Welke strategie zouden etnische minderheden moeten kiezen om racisme te 
bestrijden? Uw concurrentietheorie, waar we het al even over gehad hebben, 
vertoont overeenkomst met die van Lijphart. Hij adviseert, gelet op de 
spanningen die ontstaan wanneer culturen elkaar naderen, de etnische 
groepen maar uit elkaar te houden. 
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Daar ben ik altijd tegen geweest. Er is bijvoorbeeld een vereniging 
geweest in de Soekarno-tijd, waar sommige van mijn beste vrienden, 
waaronder dr. Go Gien Tjwan een grote rol bij gespeeld hebben. Dat was een 
vereniging van Chinezen in Indonesië (waar overigens ook niet-Chinezen lid 
van konden worden), die zich op het standpunt stelde de Chinezen te willen 
opvoeden tot goede Indonesische staatsburgers. Zodat ze dus niet meer hun 
blik op het buitenland gevestigd hebben, maar op Indonesië op basis van een 
progressieve politiek. Daar heb ik altijd voor gewaarschuwd. Ik heb gesteld, 
dat zij, door zich als Chinees te organiseren binnen de Indonesische 
gemeenschap, zich veel kwetsbaarder zouden maken. Ik herinner me nog 
wel, dat we daar gesprekken over gehad hebben met Go, ook met Sebald 
Rutgers erbij, die mij volkomen gelijk gaf in die tijd. 

Ons argument was, dat je je nooit op raciale, op verticale basis moet 
organiseren, maar op klassebasis. Dat is tenslotte de richting, die je uit zou 
moeten gaan. En inderdaad, wat gebeurde in 1965 met de val van de PKI? 
Deze vereniging, de Baperki, is net zo goed het slachtoffer van de militairen 
geworden. Ook Go is in de gevangenis beland, al is hij er spoedig weer uit ge
komen. Maar de voorzitter van de Baperki, Siauw Giok Tjhan, heeft langer 
dan tien jaar gevangen gezeten. Hij is niet lang geleden in Nederland 
overleden. 

Maar dan zijn we weer bij het probleem waar we daarnet waren. Dan moet er 
aan één voorwaarde zij"n voldaan: de linkse partijen moeten een antiracistische 
positie innemen. 

Inderdaad. De PKI deed dat ook. 

Nu is in de Amerikaanse Communistische Partij indertijd een zwarte sectie 
opgericht, de Loemoembaclub. De redenering daarachter was: de onderdruk
king van zwarten is als het ware geïnternaliseerd. In de dagelijkse verhoudin
gen blijft ook bij antiracisten iets hangen van die racistische hiërarchie. Om 
dat te doorbreken moet je je, zij het tijdelijk, als zwarten organiseren ... 

Ja, dat was ook de argumentatie van Go. Daar heb ik tot het laatst toe al
tijd verschil van mening over gehad. Ik ben óók, evenals Go, tegenstander 
van de mensen die zeggen dat de Chinezen zich moeten assimileren. Ook dat 
is natuurlijk niet juist. Elk individu behoort vrij te zijn om zich cultureel te on
derscheiden dan wel zich te assimileren. Ze mogen ook rustig aan de politiek 
meedoen, als maar de verticale lijn wordt doorbroken. De Baperki heeft zich 
bijvoorbeeld ontzettend kwetsbaar gemaakt door meteen in beweging te 
komen wanneer er maar iets gebeurde tegen een rijke Chinees. Want ze 
zeiden: Dat is racisme. Dat moet je niet doen. Want als er op dit ogenblik Chi
nezen zijn, die nauw met Soeharto samenwerken, zoals die Liem Sioe Liong, 
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van wie nou een paar banken in de fik zijn gestoken, dan moet je als arme 
Chinees dat schitterend vinden. Met mensen als Liem moet je je niet 
identificeren. De groei naar klassesolidariteit komt er op die manier nooit, 
wanneer je elke keer a priori aanneemt dat elke aanval op een Chinees 
racistisch is. Daar zit natuurlijk op zich wel wat in. Maar zover het gaat om rij
ke patsers die zich absoluut gelieerd hebben aan het Soeharto-regime ... 

Een werkelijke oplossing van het 'rassenvraagstuk' zal ook in Nederland pas 
mogelijk worden wanneer alle onderdrukte groepen - arbeiders, vrouwen, 
minderheden, werklozen, bijstandsmoeders - zich op basis van een klasseso
lidariteit aaneensluiten, en zich niet langer door de machthebbers tegen 
elkaar laten uitspelen op basis van groepsbelang. Deze solidariteit zal zich 
tegelijk moeten uitstrekken tot de onderdrukten in de Derde Wereld, en niet 
als een incidentele liefdadigheidsactie, maar als ondersteuning ook voor hun 
emancipatiestrijd. 
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De drie O's 
Een methode, strategie en praktijk voor antiracistisch 
onderwijs 

Chris Mullard* 

Het artikel dat u·e hier presenteren is een bewerking van een toespraak die 
Chris Mullard in 1984 hield voor de jaarlijkse conferentie van de NAME, de 
National Association for Multiracial Education. Deze bewerking wordt in 
Engeland gepubliceerd als het derde hoofdstuk van zijn boek over antiracis
tisch ondertrijs (Chris Mullard, Anti-Racist Education, The Three O's, 1985 
in press). In de eerste twee hoofdstukken geeft Mullard een theoretische 
onderbouu·ing van en argumentatie voor antiracistisch onderwijs. Hij bekriti
seert de multiculturele benadering, ook in het onderwijs, en pleit voor de 
omvorming van NAME tot National Anti-Racist Movement in Education. 

Mullard is van mening dat een multiculturele en een antiracistische benade
ring niet samen kunnen gaan. Aandacht voor culturele eigenheid is wel aardig 
maar gaat voorbij aan de feitelijke discriminatie van Zwarten en buitenlanders 
die er plaats vindt op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en bij huisvesting. Het gaat 
om uitbuiting, onderdrukking en machtsongelijkheid. DaarbiJ kan communi
catie er niet een zijn tussen gelijkwaardige partners. Deze structurele verhou
dingen kunnen, omdat ze een materiële basis hebben, niet worden veranderd 
door praten. Een multiculturele benadering zal de bestaande verhoudingen 
uiteindelijk alleen maar bevestigen, terwijl een antiracistische benadering 
gericht is op verandering vari die materiële basis. 

In dit artikel u·erkt Mullard deze oriëntatie uit voor het onderwijs. We hebben 
het voor dit nummer gekozen omdat het tegenover elkaar stellen van 
multiculturalisme en antiracisme in Nederland betrekkelijk nieuw is in de 
discussie over racisme en juist voor het onderwijs van belang. 

De afstand tussen theorie en praktijk is in het geval van antiracistisch 
onderwijs betrekkelijk gering. De reden hiervan is dat de antiracistische 
methode, strategie en praktische tenuitvoerlegging berust en moet berusten 
op een doordachte theorie. Dit is niet het geval met de multiculturele 
strategie. Het gevolg van het ontbreken van een samenhangende theorie is 

* Chris Mullard is hoogleraar aan het Pedagogisch-Didactisch Instituut van de Universiteit van 
Amsterdam. 
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een bonte verzameling dikwijls tegenstrijdige strategieën en praktijken die zo 
gemakkelijk zijn op te sommen, maar zo moeilijk in hun onderlinge 
samenhang zijn te begrijpen. Bovendien verhindert de afwezigheid van een 
theorie een goed begrip van de sociaal-educatieve relaties, in casu het 
racisme daarbinnen, en ontneemt het het zicht op verandering. In dit artikel 
zal ik trachten het theoretisch consistente en het op het oog onsamenhangen
de in de dagelijkse werkelijkheid samen te brengen. Het zal blijken dat een 
antiracistische theorie geenszins losstaat van de praktijk en zeer wel kan 
resulteren in een eigen methode, strategie en tenuitvoerlegging.! 

Het kenmerkende van antiracistisch onderwijs is te vinden in wat aan te 
duiden is als 'de drie O's'. Deze behelzen een methode, strategie en praktijk 
zowel gebaseerd op de noodzaak van, als resulterend in een antiracistisch 
(strijd)perspectief binnen en buiten het onderwijs. Eén 0 staat voor Oriënta
tie, één voor Observatie en één voor Oppositie. De eerste 0 veronderstelt een 
heroriëntatie met het oog op een daadwerkelijke strijd tegen het racisme en 
staat tegenover de negatieve, schadelijke en behoudzuchtige campagne voor 
multiculturalisme. De tweede 0 duidt niet op wat gewoonlijk onder observatie 
verstaan wordt, een methode en/of praktijk waarbij slechts één van de 
zintuigen betrokken is. In plaats daarvan veronderstelt observatie een 
gecombineerde beoefening van kijken, luisteren en leren. De derde 0 omvat 
zowel een constructief als een deconstructief idee van oppositie. Deze is als 
strategie, praktijk en methode tegelijkertijd ethisch en onderwijskundig 
bepaald. Vanuit een lange traditie van kritisch denken is oppositie een 
alleszins legitiem voorstel in elke levende democratie. 2 Dit zal ik verduidelij
ken in paragraaf 11, waarin ik de drie O's bespreek als een praktijk van 
verandering binnen het onderwijsveld. Zij vormen zowel methode, strategie 
als praktijk die in gelijke mate, met kleine verschillen gezien de betreffende 
velden en groepen, van toepassing zijn op alle onderwijsvelden, reikend van 
kleuterschool, lagere school, voortgezet onderwijs, vervolg-, volwassenen- en 
hoger onderwijs en lerarenopleiding, tot het beleid met betrekking tot 
onderwijs, de onderwijsjournalistiek en -politiek. In paragraaf lil, waarin de 
drie O's als een collectieve veranderingspraktijk zijn opgevat, zal het sociaal-

1. Dit artikel presenteert een meer systematische uiteenzetting van en toevoeging aan veel van 
de ideeën die terug te vinden zijn in eerder werk. Zie Chris Mullard, 'The Educational 
Managementand Demanagement ofRacism', in: Education Policy Bulletin, Vol. 10, No. 1, 
1982. 

2. Dit punt moet benadrukt worden, omdat zo vaak aangenomen wordt dat 'oppositie' het 
tegendeel is van de manier waarop in een democratische samenleving dingen verlopen, 
waar een hogere waarde toegekend wordt aan consensus, onderhandelingen of zelfs 
schikking. Maar natuurlijk kan er geen sprake zijn van een democratie zonder oppositie! 
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onderwijskundig nut van oppositie naast oriëntatie en observatie eerst in zijn 
volle reikwijdte zichtbaar worden. Maar alvorens de uitkomst te voorspellen 
van dit artikel, waarvan het schrijven per slot van rekening een methodolo
gisch, strategisch en praktisch proces op zichzelf is, is het noodzakelijk de 
drie O's aan een nadere beschouwing te onderwerpen. 

I. De drie O's: Oriëntatie, Observatie en Oppositie 

Tesamen bestaan de drie O's als een methode, strategie en praktijk. Ze 
hangen dus met elkaar samen en eenmaal begrepen en geaccepteerd als 
bestanddeel van de maatschappelijke, politieke en onderwijskundige uitrus
ting voor een individu of groep, komen ze vaak gelijktijdig voor. De drie 
begrippen nu afzonderlijk te verklaren doet wellicht kunstmatig aan. Toch is 
dat nodig om te illustreren dat ze opeenvolgend zijn. Het is immers 
onmogelijk ergens tegenin te gaan zonder hetgeen men bestrijdt te observer
en. En dit vereist weer een voorafgaande oriëntatie om het object van 
observatie überhaupt te signaleren. Oppositie komt dus voort uit observatie, 
die op haar beurt voorafgegaan wordt door oriëntatie, het vertrekpunt van 
alle, al dan niet juiste, methoden, strategieën en praktijken. 

1.1. Oriëntatie 

De oriëntatie vereist van bijna alle Witten een heroriëntatie op nieuwe 
definities van de werkelijkheid en de problemen, nieuwe doelen, een nieuw 
'zelr, nieuwe houdingen en verhoudingen ten opzichte van zowel de racisti
sche Witte als de antiracistische Zwarte samenleving, alsmede een (her)o
riënteren van individuen en groepen op andere met overeenkomstige of 
verwante (her)oriëntaties. Pas nadat deze (her)oriëntaties hebben plaatsge
vonden is het mogelijk om periscopisch alle facetten en verschijningsvormen 
van racisme te observeren. 

Voor Witten zal deze heroriëntatie een pijnlijke opgave zijn. Historisch 
hebben zij zich er immers aan gewend de wanklanken van racisme te 
componeren, ten gehore te brengen en te populariseren. Het veelomvattende 
complex van heroriëntatie op nieuwe definities van de werkelijkheid en haar 
problemen veronderstelt een aantal dingen: de bereidheid, het vermogen en 
de morele kracht en energie om dat te doen. Zelfs mèt deze eigenschappen 
zal de heroriëntatie zowel desoriënterend als pijnlijk zijn.3 Het betekent in de 
eerste plaats dat zij die de weg naar een nieuwe oriëntatie zijn ingegaan 
zichzelf geheel ontdoen van de banden met alle kleinerende en racistische 
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definities, die doorgaans het pathologisch gezichtsveld bepalen.4 Verder 
betekent dit het accepteren van de definities van een minderheidsgroep. Voor 
sommigen zal dit problemen geven die te maken hebben met de eigen 
beleving van, en bindingen met, de gangbare democratische praktijken. 
Mogelijk zal het problematiseren van de democratie zelf, in casu de evaluatie 
en uiteindelijke verwerping van de politieke en onderwijskundige ideolo
gieën, die tot nu toe de overheersende Witte definities van de Zwarte 
werkelijkheid ondersteund en gerechtvaardigd hebben, tot desoriëntatie 
leiden. 

Een heroriëntatie op nieuwe Zwarte definities leidt noodzakelijk tot een 
confrontatie met en uiteindelijk de acceptatie van nieuwe doelen. Deze zijn 
zeker ethisch. Zij moeten evenwel geïnternaliseerd worden, niet als een 
oppervlakkige verzameling idealen, maar als een fundamentele en zich 
onderwijskundig opnieuw vormende praktijk van positieve geboden. Zodoen
de blijken racisme, seksisme en klassisme, hinderpalen op de weg naar deze 
doelen, te zijn wat ze zijn: maatschappelijke misdaden tegen groepen, 
variërend van kleine misdrijven als afwijzing en isolatie, de strafbare 
misdrijven als geïnstitutionaliseerde discriminatie, uitbuiting en onderdruk
king, tot halsmisdaden als maatschappelijke moord - een einde brengen aan 
alle verwachtingen, hoop en andere drijfveren voor een enigszins zinvol 
bestaan. Als deze opvatting van racisme niet geïnternaliseerd wordt kan er 
eenvoudigweg geen oriëntatie op nieuwe doelen van de grond komen. Een 
impliciet racistische terughoudendheid om het maatschappelijk kwaad als 
maatschappelijk misdrijf te zien doet afbreuk aan de gestelde doelen. Zo blijft 
de proclamatie van sociaal-onderwijskundige gelijkheid, rechtvaardigheid en 
bevrijding, gevangen in de rethoriek van het radicale multiculturalisme; lege, 
dagelijks stervende, vervagende toespelingen op het potentieel van de 
onderwijskundige en andere worstelingen uit het verre verleden - van vóór de 
d~geraad van het 'realisme' en 'pragmatisme'. 

Om zo'n scenario te voorkomen vergt oriëntatie in alle stadia een constante 

3. Het probleem is dat deze eigenschappen slechts retorisch bestaan speciaal bij individuen en 
groepen die macht hebben. Dus in de praktijk kunnen deze eigenschappen niet veronder
steld worden: ze moeten ontwikkeld en uitgeprobeerd worden. 

4. Voor verklaringen en kritieken op het pathologische perspectief in de rassenverhoudingen, 
zie de interessante beschrijvingen van Jenny Bourne en A. Sivanandan 'Cheerleaders and 
Ombudsman: The Sociology of Race Relations', in: Race & Class, Vol. XXI, No. 4 (1980); 
Errol Lawrence, 'In the abundance of water the fooi is thirsty: Sociology and Black 
'Pathology', in: Centre for Contemporary Studies, The Empire Strikes Back: Race and 
Racism in 70's Britain, Hutchinson, London, 1982; het debat in Multiracial Education, 
Vol. 9. No. 3; maar vooral het artikel van Errol Lawrence hierin, getiteld 'White Sociology, 
Black Struggle'. 
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heroriëntatie van het 'zelf. Hiermee bedoel ik niet één of andere psychologi
sche herbezinning op het zelf, een opgelapte 'gestalt' of 'encounter'groep, 
een bewustwordingscursus van het eigen racisme. Waar het om gaat is het 
begrijpen en veranderen van de sociale en structurele verhoudingen van het 
zelf: het betekent het veranderen en opnieuw plaats bepalen van het 
bestaande zelf binnen en tegenover de context van een informatieve en 
interpretatieve geschiedenis van het vroegere zelf. In essentie gaat het dus om 
een maatschappelijk en dialectisch proces als tegenhanger van een psycholo
gisch reductionisme. Dit kan leiden tot een omvorming van het oude 
berustende zelf in een nieuw, zich kritisch verwezenlijkend zelf. Dit is 
mogelijk, omdat in het ondergaan van zo'n heroriëntatie de misdaad racisme 
en de eigen maatschappelijke, historische en psychologische relaties tot de 
misdaad worden begrepen. Of, om het op haast Freudiaanse wijze te stellen, 
zoals Foucault doet in een ander verband, zo'n heroriëntatie neemt de 
ethische of morele basis van het zelf over, kent er prioriteit aan toe en 
reconstrueert het tot een verzameling voorschrijvende handelingen - hande
lingen die zelf-verwezenlijkte zijn om een integratie van het ethische en het 
sociale zelf in stand te houden. Zo wordt het ethische een uitdrukking van het 
maatschappelijke, het maatschappelijke ee11 uitdrukking van het ethische.s 
Kennis . zonder toepassing kan enkel leiden tot iets wat Durkheim anomie 
noemde, wat Foucault als u·aanzin zou kunnen zien, of wat de meeste mensen 
zullen opvatten als een vorm van symbolische of daadwerkelijke zelfmoord. 6 

Een goede reden misschien om zo'n heroriëntatie niet te ondergaan, 
maar desalniettemin een reden die de werkelijke betekenis en de waarde van 
het menselijk bestaan en de verhoudingen tussen mensen raakt. Want de 
vragen zullen spoedig volgen: Wie ben ik? Waarom ben ik, die ik ben? 
Waarom besta ik? Wat is het leven? Und sa weiter. Dit zijn vragen bij elk 
nieuw begin, bij elk oud einde, vragen naar een zinvol leven op ethische 
grondslag. Het zijn van die fundamentele vragen die het zelf zich tijdens elke 
ethische strijd, kruistocht of structurele heroriëntatie toeschreeuwt om 
verandering te stimuleren. Indien beantwoord - en niet beantwoorden 
betekent het aanvaarden van de bestaande 'orde der dingen'- kunnen ze de 
ethische context en het klimaat verschaffen, dat nodig is voor de heroriëntatie 
van het zelf. Bovendien vereisen deze vragen een onderzoek naar en voor de 
meeste Witten een absolute verwerping van de maatschappelijke verhoudin
gen binnen het zelf. Wederom pijnlijk maar noodzakelijk is de totale afwijzing 
van al hetgeen de ontwikkeling tegenhoudt van een nieuwe sociale houding 
ten opzichte van de kaders, verhoudingen, instituties en invloeden in zowel 

5. Michel. Foucault, Madness and Civilisation, Tavistock Publications, London, 1967. 
6. Aldaar; en Emile Durkheim, Suicide: A study in Sociology, Routledge and Kegan Paul, 

London, 196 7. 
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het oude als het nieuwe zelf. Het ontwikkelen van deze houding en aldus van 
een ondersteuning van het nieuwe zelf - dat anders uiteen zou vallen als 
uiting van anomie, waanzin en zelfmoord - is te vinden in de twee resterende 
heroriëntaties van het totale proces van heroriëntatie. De eerste, waaraan 
men zich pas kan wagen als de heroriëntatie van het zelf begonnen is, vereist 
een heroriëntatie van houdingen en verhoudingen ten opzichte van de 
racistische Witte en de antiracistische Zwarte samenleving. Dit tweeledig 
proces brengt uiteindelijk een defimtieve verwerping teweeg van het Witte 
racisme en al wat daarmee samenhangt. In ruil daarvoor komt de positieve 
aanvaarding van de uitdrukkelijk ethische definities, verhoudingen, instituties 
en invloeden van de antiracistische Zwarte samenleving. De tweede heroriën
tatie voorziet in een organisatorische verbinding en wederzijdse ondersteu
ning van de nieuwe manier van kijken naar dingen, van het nieuwe zelf in de 
nieuwe sociale verhoudingen. Deze maakt het gehele proces van heroriënta
tie, begrepen onder de eerste van de drie O's, compleet. Vervolgens, maar in 
de praktijk gelijk opgaand met de andere heroriëntaties, vergt het van 
individuen en groepen een oriëntatie buiten hun oude sociale kringen. Zij 
dienen zich te richten op die individuen en groepen die zich - althans ten dele 
-georganiseerd hebben rond klasse en sekse en tevens een overeenkomstige 
of verwante oriëntatie hebben. 

Op dezelfde gronden die hebben geleid tot het bestaan van een 
afzonderlijke Zwarte arbeiders- en vrouwenbeweging is voorzichtigheid hier 
geboden. Toch is deze oriëntatie even belangrijk als die op definities, doelen, 
het zelf, en de houdingen en verhoudingen voor de volledige verwezenlijking 
van de tweede 0 van Observatie. 7 

1.2. Observatie 

De tweede 0 lijkt nogal voor de hand liggend, iets wat iedere leerkracht, 
sociale wetenschapper, ieder bewust persoon, werkzaam op het gebied van 
ras, klasse, of se~se vanzelfsprekend doet - bijna als een tweede natuur. 
Maar kundig en gevoelig observeren en begrijpen is toch niet zo gewoon als 
verondersteld mag worden. Dit komt niet uitsluitend doordat de meest 
observaties ad hoc plaatsvinden en slechts zijdelings of geenszins geplaatst 

7. Daar het racisme geïnstitutionaliseerd is in de hele Britse samenleving en dus een 
onderdeel van alle blanke ras- en seksegroepssamenstellingen, zou het even onvoorzichtig 
zijn vandaag de dag als in 1960 om verbindingen aan te gaan met aldus samengestelde 
groepen. Er moet een oriëntatie op het proces komen, maar van een verbinding moet 
afgezien worden tot blanke groepen in de klasse en sekse formaties beginnen te zien dat de 
relatie tussen ras en klasse, ras en sekse, dusdanig is dat het niet leidt tot het onderbrengen 
van ras in klasse- of seksecategorieën. 
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worden binnen een bewuste oriëntatie of perspectief. Het komt ook, en dit 
geldt zeker de rassenverhoudingen in het onderwijs, doordat de meeste 
observaties slechts één, hooguit twee, van de drie componenten omvatten van 
wat bewuste observatie genoemd kan worden. Deze componenten zijn: kijken, 
luisteren en leren. Onder kijken valt alles wat daar meestal onder begrepen 
wordt, luisteren houdt een oefening van het kijken met de oren in, terwijl de 
derde component van bewuste observatie, het leren, verwijst naar een 
cognitief proces waarin de observatie vrijwel gelijktijdig wordt geobserveerd 
binnen het antiracistisch oriëntatiekader. 

Nauwkeuriger geformuleerd houdt het kijken in: het kijken naar alle 
situaties, verhoudingen, processen, structuren, mensen, groepen, curricula, 
instanties, leerboeken, verenigingen, lesmaterialen, tradities, gewoonten en 
gebruiken, bestuurslichamen, beleidslijnen, praktijken, bijzondere gebeurte
nissen, kortom alles wat openlijk en versluierd plaatsvindt binnen het 
onderwijs. Het is een gevoelig en gevoelig gemaakt kijken door ogen, 
getraind in het opsporen van onrechtvaardigheid, ongelijkheid, alle grote en 
kleine vormen van onderdrukking, discriminatie en uitbuiting die deel 
uitmaken van de dagelijkse gang van zaken in een racistisch ingestelde 
samenleving. Het is het kijken naar de gemeenplaats, dat wat onopgemerkt 
blijft of als vanzelfsprekend beschouwd wordt; alle dingen die de wezenlijke 
inhoud vormen van opleiding en opvoeding in het onderwijs. Zoals de auteurs 
van 'The Empire Strikes Back' het stellen: het is het al kijkend opsporen van 
het 'alledaags racisme', speciaal in die regionen van het onderwijs waar het 
·gezond verstand' de boventoon voert. B 

Om dit gevoelige en gevoelig geworden kijken te verwezenlijken is het 
noodzakelijk zowel de oren als de ogen te gebruiken. Het luisteren naar alle 
praten in het onderwijs, van de gewichtige hoogdravendheid van regering en 
universiteiten tot de misschien wel even gewichtige praat in de kantine of op 
het schoolplein, is evenwel maar één aspect hiervan. Even belangrijk -
volgens sommigen zelf bealngrijker dan het verbale gepraat - is hetgeen men 
wel aanduidt als non-verbaal praten. Van grijnzen tot gebaren, kleding tot 
haardracht, van het duwen in de rij voor de lunch tot het pesten op het 
schoolplein, van afstand houden tot geslotenheid, van de zwijgzaamheid tot 
de rumoerigheid van het personeel, en van de ordening van het materiaal in 
de bibliotheek tot de selectie van de voetbal-, rugby- en hockeyteams; 
allemaal non-verbale taal die - eenmaal opgemerkt - in feite zeer luidruchtig 
is. Het is het lawaai van een stilte die meer betekenis heeft en bij de 
ontvangers harder aankomt dan een schimprede van een fanatieke leraar 

8. Centre for Contemporary Studies, The Empire Strikes Back: Racism i11 70's Britai11, 
Hut<'hinson, London. 1982. 
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enjof aanhanger van het National Front. Vaak gaat het zowel om de 
accentuering van het verbale als om de woorden van de non-verbale taal. Het 
luisteren naar dit soort taal evenals naar hetgeen meestal als 'taal' wordt 
geduid, vereist de ontwikkeling van een bijzondere vaardigheid; een vaardig
heid de oren toe te staan samen met de ogen te luisteren naar de neerslaande 
hagel en de bedrieglijke sneeuwvlokken van het racisme zodra zij zich in de 
lucht verzamelen, vóórdat zij de grond bedekken met een dikke, witte laag. 
Het is een vaardigheid in het luisteren die het mogelijk maakt te interveniëren 
zodra de waarneming begrepen is. 

In dit verband wordt de derde component van observatie, het leren, van 
cruciale betekenis, wil er tenminste sprake zijn van zinnige, bewuste 
observatie. Immers, pas tijdens het leren van alles wat gezien en gehoord 
wordt, apart of gelijk, wordt het eigenlijke proces volgens de methode van 
observatie volbracht. Dat wil zeggen dat dan de observaties een bewuste 
werkelijkheid worden en de waarnemer zich bewust wordt van wat hij heeft 
waargenomen. Er is immers geen echte waarneming mogelijk zonder een 
klassificerend beginsel, op basis waarvan men de maatschappelijke ver
schijnselen evalueert. Hieruit volgt dat leren in tegenstelling tot zich 
herinneren veel meer geordend is en per definitie reflecterend. Het is vooruit 
en achteruit gaan in tijd en ruimte, zodat het observaties ordent op een wijze 
die evenveel recht doet aan de klassificatie als aan de observatie. In deze 
betekenis van leren zijn observaties van wat gezien en gehoord wordt pas te 
begrijpen indien zij worden ondergebracht in waarneembare klassificaties. 
Met andere woorden: in het leerproces dienen de klassificaties zelf eveneens 
voorwerp van observatie te zijn. Deze klassificaties zijn niets meer of minder 
dan criteria, op basis waarvan men verschillende racistische handelingen en 
situaties definieert. 

Dit soort observaties brengen het kijken, luisteren en leren samen in een 
antiracistisch georiënteerde samenhang. Een bewustzijnsrelatie die, gegeven 
haar ethische dimensies, slechts één denkbare praktijk bevordert: Oppositie. 
Oppositie is de enige mogelijkheid om racisme te bestrijden en zodoende de 
dingen meer rechtvaardig, gelijk en bevrijd te maken. Afzien van oppositie 
tegen racisme veronderstelt dat het hier niet gaat om een maatschappelijke 
misdaad van dezelfde aard en omvang als bijvoorbeeld moord, verraad, of 
verkrachting. Integendeel, ondanks alle aangevoerde rationalisaties voor het 
afzien van oppositie zou racisme blijven wat het vandaag de dag is, een deels 
getolereerd en geaccepteerd verschijnsel. Kortom: elk ander optreden, ook 
indien het hoe dan ook is gebaseerd op elementaire rationaliteit onder 
uitdrukkelijke verwijzing naar de goede eigenschappen van de homo sapiens, 
leidt onvermijdelijk tot een vergoelijking van het racisme. 
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1.3. Oppositie 

De derde 0 van Oppositie vormt dus de basis voor alle handelen, dat het ra
cisme aanklaagt. Zoals reeds betoogd, is dit principe vanuit onderwijskundig 
oogpunt noch triviaal, noch ondeugdelijk. Het biedt daarentegen een scala 
van mogelijkheden tot activiteit. In de eerste plaats kan het een tegengestelde 
praktijk van het zelf voortbrengen. Individuele en verpersoonlijkte uitingen 
van racisme en racistische houdingen kunnen geen wortel schieten als het 
antiracistische zelf in voortdurende strijd is met het racistische zelf. Wanneer 
deze uitingen en houdingen reeds wortel hebben geschoten, zoals het geval 
zal zijn bij de meeste Witten, dan vereist de bestrijding van het zelf het zoeken 
van ondersteuning bij andere individuen of groepen die zelf actief bezig zijn 
met de antiracistische strijd. Op deze wijze is het mogelijk persoonlijke 
racistische uitingen en houdingen uit het zelf te verbannen, want racisme 
bestaat in verhoudingen. De constructie van een niet-racistische verhouding 
tot en binnen het zelf is dus aangewezen op een confrontatie tussen twee 
soorten verhoudingen, een racistische met een antiracistische. Het opbouwen 
van een niet-racistische verhouding zal natuurlijk ook afhangen van een 
aantal andere eigenschappen en overwegingen, zoals de wil tot verandering 
en ontwikkeling, een fundamenteel geloof in het ethisch karakter van het doel 
en in de beschikbare handelingsruimte. 

Maar het toelaten van de door zichzelf of door anderen opgelegde 
beperkingen van de ontwikkeling tot een oppositionele praktijk van het zelf 
staat in dezelfde verhouding als lopen staat tot rennen en is even noodzakelijk 
voor het ontwikkelen van naar buiten gerichte strijdverhoudingen. Na de 
'zelfbestrijding' van het zelf is het mogelijk oprecht en met overtuiging strijd 
te voeren tegen andere individuen en groepen die waarneembare racistische 
houdingen en gedrag vertonen. Met dit laatste beginnen of het zelfs opvatten 
als vervanging van de strijd tegen het zelf leidt niet alleen tot een schijnverto
ning, maar erger nog: daarmee wordt slechts de huidige institutionalisering 
van het racisme gediend. Dit geldt vooral als zij die anderen bestrijden zonder 
strijd met zichzelf te voeren in een machtspositie verkeren, zoals schoolhoof
den, leerkrachten, ambtenaren en politici. 

Een naar buiten gerichte en waarneembare praktijk van oppositie -
tenzij slechts symbolisch van aard - moet dus stoelen op de erkenning en 
bestrijding van het eigen racisme, de racistische geschiedenis, omstandighe
den en voorwaarden. Pas dan kan een stevige basis ontstaan voor de 
bestrijding van alle vormen van racisme, zowel vanuit een ethisch als vanuit 
een onderwijskundig gezichtspunt. Zo'n naar buiten gerichte of openbare 
benadering vraagt om bestrijding van alle geïnstitutionaliseerde racistische 
praktijken. Bovendien vereist het de ontwikkeling van een bepaalde strategie, 
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die tracht een totaal proces van reconstruerende confrontatie op gang te 
brengen. De verschillende delen van dit strategisch proces laten zich 
nadrukkelijk onderscheiden in de volgende drie stadia: de deconstructieve, de 
constructieve en de reconstructieve confrontatie. 9 

Deconstructief 
Doordrongen van en gesitueerd binnen een antiracistisch perspectief nood
zaakt dit eerste stadium tot een vorm van confrontatie die poogt de 
samenstellende componenten van het betreffende geïnstitutionaliseerd racis
me of de racistische praktijk af te breken. Dit is verre van negatief. Het is het 
eerste vereiste voor het soort bewustzijn dat het individu, de groep of de 
institutie in staat stelt het eigen racisme (vroeg of laat) in de gaten te krijgen. 
Dit in essentie dialectisch proces dient de voorwaarden te creëren waaronder 
een constructieve verandering in de verhouding tussen de elkaar confronte
rende individuen, groepen, of instituties mogelijk is. 

Constructief 
In dit tweede stadium van het proces wordt dat wat afgebroken is vervangen 
door zijn in zekere zin werkelijke alternatief. Bijvoorbeeld: racistische 
individuen, instanties en instituties huldigen het standpunt dat de Zwarten het 
probleem veroorzaken en eigenlijk zelf het probleem zijn. In het confrontatie
proces (technisch uitgedrukt als 'Counter-Across-facing Transitive Relations
hip') wordt dit totaal omgedraaid tot: 'De Witten veroorzaken en vormen 
eigenlijk zelf het probleem.' Met andere woorden: in dit stadium van het 
proces wordt een antiracistische oriëntatie, perspectief en wereldvisie op 
zodanige wijze in twist, confrontatie en strijd gearticuleerd dat er een 
constructieve basis ontstaat voor daadwerkelijke reconstructie van het voor
werp van confrontatie (Across-facing Transitive Relationship). Zodoende 
ontstaat iets dat tegengesteld doch kwalitatief geheel anders is.IO 

Reconstructief 
Dit laatste stadium van het proces van confrontatie belichaamt het uiteindelij
ke doel ervan, eerder aangeduid als reconstructieve confrontatie. Anders dan 
het vorige impliceert dit stadium een vastomlijnd idee van de nieuwe 
verhouding in haar diverse bestanddelen en de daaruit voortkomende 
algemene en bijzondere praktijken. Hiertoe verschaft het niet alleen de 
verhoudingen een basis, maar ook het handelen; het verschaft een structuur 

9. Hier moel opgemerkt worden dat terwijl 'oppositie' beschreven is als de methode en 
'confrontatie' als de strategie, de eerste in de antiracistische strijd binnen de laatste 
voorkomt en omgekeerd. 

10. Voor een- beschrijving van de discussie over de 'Across-facing Transitive' en 'Counter
Across-facing Transitive Relationships', zie Mullard, 1985 (ter perse). 
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voor de nieuwe status quo, een nieuwe orde der dingen. Reconstructieve 
confrontatie heeft dus betrekking op de opbouw van nieuwe verhoudingen en 
- uiteindelijk - een nieuwe ordening. Het maakt gebruik van en oppositionele 
strategie waarin de confronterende enkeling of groep, met een antiracistische 
oriëntatie behept, vanuit de confrontatie alles weer opbouwt tot een waarlijk 
positieve verzameling van alternatieve verhoudingen. 

1.4. Samenvatting 

Na hetgeen tot dusver is opgemerkt over de drie O's is duidelijk dat de eerste 
twee, Oriëntatie en Observatie, mogelijk zijn indien de wil aanwezig is deze te 
realiseren. De derde 0, Oppositie, vestigt de aandacht op een probleem van 
geheel andere orde. De vraag dient gesteld of het ons wordt toegestaan 
oppositie te voeren of- wat waarschijnlijker is - of we gestraft zullen worden 
indien we oppositie blijven voeren. Deze vraag berust natuurlijk op de 
onderkenning van het feit dat alle oppositionele processen en verhoudingen 
in feite machtsprocesen en machtsverhoudingen zijn. Anders dan Oriëntatie, 
die een kader moet leveren waaruit te handelen, of Observatie, die betrekking 
heeft op het verzamelen van bewijsmateriaal ter rechtvaardiging van actie, 
vormt oppositie de werkelijke actie om verandering tot stand te brengen of
ja zeker - echte macht te veroveren. Het verdoezelen van dit vooruitzicht of 
het geheel of gedeeltelijk afzien van oppositionele actie is even onethisch als 
een openlijke of bedekte vergoelijking van racisme. Maar anderzijds kan het 
willekeurig of als eenling strijden leiden tot het martelaarschap van de dwaas. 
Wat nodig is om macht met macht tegemoet te treden, om de ene machtsver
houding tegenover de andere te stellen, is het aanvaarden en het werken aan 
de drie O's als een veranderingspraktijk zowel met betrekking tot de 
onderwijspraktijk als collectief. 

11. De drie O's in de onderwijspraktijk 

In de praktijk bestaan er tenminste zes verschillende onderwijsvelden. Dit 
zijn: crèche/kleuterschool; lagere school; voortgezet onderwijs; vervolg-, 
volwassenen- en hoger onderwijs; de lerarenopleidingen en tenslotte, niet te 
vergeten, het onderwijsbeleid en beheer. Elk daarvan is niet alleen een 
specifiek onderwijsveld in de zin dat het misschien ten onrechte door 
'deskundigen' is toegeëigend, tevens is elk een terrein voor de specifieke 
tenuitvoerlegging van de drie O's. En wel, omdat elk veld, terecht of ten 
onrechte, verschillend georganiseerd, geleid en beschouwd wordt. Dit geldt 
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zowel onderwijsgevenden, bestuurders, politici, en ouders, als leerlingen. Zo 
beweert ieder met eigen problemen, behoeften en zelfs doelstellingen te 
maken te hebben. Daarom verdienen deze verschillen de aandacht, willen de 
drie O's betekenis krijgen als levensvatbare methode, strategie en praktijk 
van antiracistisch onderwijs. Hieraan voorafgaand is het evenwel nodig te 
benadrukken dat sommige principes van een veldgebonden veranderings
praktijk gemeenschappelijk zijn aan alle onderwijsvelden. In dit verband wil 
ik wijzen op wat wel eens is aangemerkt als de vierde 0, die van Organisatie. 
Strikt genomen is deze aanduiding onjuist, omdat organisatie op zichzelf geen 
methode, strategie of praktijk voortbrengt. Eenmaal tot ontwikkeling geko
men binnen het raamwerk van Oriëntatie, Observatie en Oppositie voor 
antiracistisch onderwijs, blijkt het evenwel een onmisbaar voertuig, een 
verzameling zelfstandige praktijken zonder welke überhaupt geen verande
ring denkbaar is. 11 Om Proudon en Miehels elkaar van dienst te laten zijn: 
Organisatie is even noodzakelijk voor de vrijheid als voor oligarchische 
onderdrukking. Maar het zou te ver voeren daar hier over uit te wijden.I2 

11.1. Organisatieprincipes 

Gezien het voorgaande is het nu mogelijk te stellen dat tenminste vier 
organisatieprincipes van de drie O's - in theorie - gemeenschappelijk zijn 
aan alle specifieke onderwijsvelden en dit ook in praktijk moeten worden. Het 
zijn de principes: a. combinatie, b. communicatie, c. gedeeld leiderschap (co
directi.on) en d. uitdragen (confirmation). 

Combinatie 
Het eerste van deze algemene principes verlangt van alle betrokkenen bij de 
strijd tegen het racisme dat zij zich verbinden met gelijkgezinden binnen het 
specifieke onderwijsveld. Zo kunnen bijvoorbeeld individuele leerkrachten 
en anderen van een lagere school of school voor voortgezet onderwijs zich 
verenigen in antiracistische onderwijseenheden (units). In deze eenheden zijn 

ll. Maar hier moet verder opgemerkt worden dax organisatie. als eerste vereiste en principe 
voor de praktijk, eigen is aan alle perspectieven in ras en onderwijs. Het zal in het laatste 
deel van dit artikel duidelijk worden dat organisatie een belangrijk relationeel kenmerk 
voor de opbouw van macht, en daarmee voor de overheersing van het ene perspectief door 
het andere, is. De strijd tussen antiracistisch en multicultureel onderwijs, heeft, zoals in het 
eerste hoofdstuk van mijn boek staat aangegeven, als kenmerk de ondersteuning en 
organisatie door de staat/LEA van multicultureel in tegenstelling tot antiracistisch onder
wijs. Een voorwaarde voor deze laatste aanpak om de strijd met succes te kunnen voeren en 
de overwinning te behalen, is organisatie. 

12. De twee beroemde citaten die deze gedachte onderbouwen zijn: 'Multiply your association 
and be free' (Proudhon) en 'Who says organisation says oligarchy' (Michels). 
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de drie O's georganiseerd als methode, strategie en praktijk. Dan kunnen er 
oriëntatiebijeenkomsten worden gehouden, observatiestrategieën zowel for
meel als informeel geoefend, en daden van oppositie met betrekking tot de 
drie stadia in het confrontatieproces bedacht en uitgewerkt. Na het vormen 
van deze eenheden in scholen van lager en voortgezet onderwijs afzonderlijk, 
wordt het van groot belang deze eenheden samen te voegen in groepen van 
eenheden binnen elk specifiek onderwijsveld. Organisatorisch wordt het 
oogmerk dan bijvoorbeeld het vormen van regionale groepen van leerkrach
ten aan lagere scholen of lerarenopleidingen die werken vanuit een antiracis
tisch onderwijskundig perspectief. Hoewel deze groepen bemoedigend en 
stimulerend kunnen werken op de samenstelling van schoolgebonden eenhe
den zal hun eerste taak zijn het coördineren van activiteiten in het algemeen 
en het in praktijk brengen van de drie O's in het bijzonder. Hoewel in grote 
steden mogelijk op eenhedenniveau zullen voornamelijk op het niveau van 
deze (regionale) groepen dwarsverbindingen door de onderwijsvelden heen 
gestimuleerd moeten worden met. het doel te komen tot de vorming van 
onderwijsnetwerken. De twee voor de hand liggende doelen van deze 
regionale netwerken zijn: de coördinatie van groepsgewijze activiteiten en het 
bevorderen van een gecoördineerd programma van oriëntatie, observatie en 
oppositie. Minder voor de hand liggende, doch wellicht de belangrijkste 
doelen van de regionale Hetwerken zijn: ten eerste, zorg dragen voor 
georganiseerde steun en legitimatie van groepen en eenheden; ten tweede, 
het organiseren van de drie O's op regionaal niveau om tegenstand op 
plaatselijk niveau de pas af te snijden; ten derde, om de groeiende kracht in 
de opbouw twee kanten uit te leiden, ter versterking van de eigen groepen en 
eenheden, en van de netwerken naar de netwerken van instanties, lichamen 
en instituties van de tegenkrachten en dan weer terug. 

Deze netwerken zouden op landelijk niveau samen moeten komen in 
een antiracistische onderwijsbeweging, teneinde op landelijk niveau te doen 
wat netwerken, groepen en eenheden doen op regionaal, plaatselijk en 
veldniveau. 

Communicatie 
Het tweede principe, dat de velden gemeen hebben, is de communicatie. Dit 
omvat drie aspecten: allereerst de ontwikkeling van effectieve vormen van 
communicatie binnen en tussen eenheden, groepen en netwerken. Deze 
communicatie betreft alles wat de antiracistische strijd in het onderwijs 
bevordert, maar ook alle andere aangelegenheden in het onderwijs. Ten 
tweede moeten veel van deze vormen van communicatie alsmede de discussie 
die zij in gang zetten begrijpelijk zijn voor alle partijen binnen en buiten het 
antiracistische werk in het onderwijs. Zo mogelijk dienen zij een kritische 
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terugkoppeling, een dialoog en soms steun van buiten de eigen organisatie te 
stimuleren. Het is dus van belang niet alleen krantjes op groeps- en 
netwerkniveau uit te geven, maar daarnaast prioriteit te geven aan het 
opzetten van een landelijk blad voor antiracistisch onderwijs. Tenslotte dient 
de communicatie de theorie, methode en praktijk van antiracistisch onderwijs 
te propageren, zowel via de krantjes en het landelijk blad als via persoonlijke, 
mondelinge overdracht. Dit derde aspect van de communicatie kan van 
cruciaal belang zijn bij het tot stand brengen van een associatie, of - vanuit 
een bestaande organisatie - een beweging voor antiracistisch onderwijs, van 
een relatief kleine, symbolische protest- en praktijkorganisatie naar een veel 
grotere beweging die uitdaagt tot verandering. 

Gedeeld leiderschap (co-direction) 
Het derde gemeenschappelijk principe voor de onderwijsvelden betreft 
gedeeld leiderschap van Zwarten en Witten. Dit beginsel berust op één van 
de elementaire veronderstellingen van het antiracistisch onderwijs. Namelijk, 
dat het overnemen van Zwarte definities van de werkelijkheid en door 
Zwarten geformuleerde behoeften voorwaarde is voor het deelhebben aan 
een dynamische beweging met een sterke ethische basis. Organisatorisch 
betekent dit gedeeld leiderschap en bestuur op alle niveaus, vooral met 
betrekking tot de controle en organisatie van zaken die de groep, het netwerk 
en de beweging aangaan. Alhoewel gedeeld leiderschap in sommige eenhe
den - met name in de kleinere plaatsen - niet mogelijk zal zijn, moet de geest 
van gedeeld leiderschap besloten zijn in de manier waarop elke eenheid 
handelt. Dat wil zeggen dat deze eenheden begeleiding en ondersteuning 
moeten zoeken bij andere eenheden of bij hun respectieve groepen waar 
geqeeld leiderschap en bestuur wel bestaan. 

Uitdragen ( confirmation) 
Ook dit principe is van toepassing op alle velden. Het laat zich ook 
omschrijven met de populaire uitdrukking van protestbewegingen in de jaren 
zestig: 'Sta op en laat je gelden.' Natuurlijk brengt dit in de praktijk meer met 
zich mee. Nodig is een continu praten en handelen tegen racisme, waar dit 
ook voorkomt, van de winkel tot in de rij van de schoolkantine, van de 
huiskamer tot in de lerarenkamer. Elk gebied van het leven, elke instantie 
binnen en buiten het onderwijs zou een plaats moeten zijn waar wordt 
uitgedragen. 

11.2. De onderwijsvelden 

Aangezien de vier hierboven genoemde principes van toepasing zijn op alle 
onderwijsvelden en daar gemeengoed moeten worden, is het nu misschien 
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duidelijk dat de velden slechts verschillen al naar gelang de cliëntele waarop 
zij zich richten. De ontwikkeling van de drie O's in ieder veld is dus niet 
afhankelijk van een verschil tussen de onderwijsvelden als zodanig, maar 
veeleer van de vorm die - in wezen gemeenschappelijke praktijken -
daarbinnen aannemen. Anders gezegd: de algemene toepassing van de drie 
O's is gemeenschappelijk, omdat racisme gemeenschappelijk is aan alle 
onderwijsvelden. Daarom zijn de hier behandelde oriëntaties, observaties en 
opposities gelijkelijk van toepassing op alle velden. Desondanks is het nodig 
kort elk veld afzonderlijk te beschouwen, daar de meeste mensen hen 
verschillend achten.J3 

De kleuterschool en de crèche 
Juist omdat dit onderwijsveld gewoonlijk de meest informele organisatie
structuur heeft met betrekking tot het leerplan, de voorschriften, etcetera, is 
het misschien wel het belangrijkste èn het moeilijkste de drie O's hier in te 
voeren. In de eerste plaats geloven velen die in deze sector werken maar al te 
graag dat racisme hier niet bestaat. Zorgzaamheid, tolerantie, het kind 
centraal stellen, gemeenschapsgevoel, de heerlijke naïviteit van kinderen, 
liefde en saamhorigheid en, om een thans veelgehoorde uitspraak aan te 
halen: 'In een maatschappij die zich van kleuren bewust is, is onze school 
kleurenblind.' Dit zijn maar enkele waarden uit de omvangrijke rethoriek die 
dit veld kenmerkt. Van alle onderwijsvelden is de kleuterschool, juist 
vanwege de grotere nadruk op het verzorgen dan op het leren, één van de 
ideologisch meest onbuigzame. Alleen al om deze reden is het ontwikkelen 
van een antiracistisch perspectief zelfs nog waardevoller dan vaak wordt 
verondersteld. Achter een muur van rationaliseringen zit immers vaak een 
hele stoet onbewuste, bevooroordeelde en racistische ideeën. 

Het is een eerste vereiste deze zichtbaar te maken, hetgeen tenminste 
drie ontwikkelingen veronderstelt: 

- het oprichten van eenheden van leerkrachten en ouders met een 
tweeledige taak; het blootleggen van de standpunten van de leerkrachten en 
het bevorderen van een vroege vorming van de kinderen. 

- het demystificeren van de vroege socialisatieprocessen, zodat niet 
zozeer de verschillen alswel de overeenkomsten tussen de kinderen op een 
constructieve manier aan de dag treden. In veel gevallen zal dit de ontwikke
ling inhouden van nieuwe spelletjes, rijmpjes, en andere vormen van spelend 

13. Een belangrijk, nog niet genoemd veld is dat van de onderwijsjournalistiek, waarbinnen 
overdracht plaatsvindt van zaken die het 'beroep' zelf betreffen, of juist van buiten het 
'beroep' komen. 
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leren, die geen racistische, seksistische en klassistische waarden, overtuigin
gen en houdingen overdragen. 

- het opzetten van gezins- en buurtprojecten in samenwerking met 
ouders teneinde de ouders met werkelijke antiracistische standpunten geheel 
en al bij de socialisatie in dit kritieke stadium te betrekken. Dit geldt zowel de 
gang van zaken in de kleuterschool als zodanig, als in de klas en de 
speelgroepen. 

De lagere school 
Omdat de onderbouw van de lagere school in zekere zin overeenstemt met de 
kleuterschool zijn hierop de drie hiervoor genoemde punten eveneens van 
toepassing. Als een nog betrekkelijk informele vorm van onderwijs kent de 
lagere school een soortgelijke ideologisch geladen woordenschat als de 
kleuterschool. Maar, anders dan de kleuterschool, kent de lagere school een 
onderbouw en een bovenbouw. En, omdat ze groter is, heeft ze meer 
personeel. Ook zijn er meer ontwikkelde vormen van discipline, van controle, 
van leiding geven en van verantwoording afleggen aan de plaatselijke 
onderwijsinstanties, alsmede aan de ouders of de buurt waaruit ze haar 
leerlingen betrekt. Het is van belang te onderkennen dat het racisme in deze 
onderwijssituatie openlijker wordt door de omvang van de school, de mate 
van socialisatie, de kennis van de leerlingen, het 'professionalisme' van 
onderwijzend personeel, en door de nauwere band die de school heeft met het 
voortgezet onderwijs en de samenleving buiten de school. Al deze zaken 
maken het ontwikkelen van de drie O's tot een zichtbare strategie en praktijk 
een vereiste. In het algemeen geldt ook hier het instellen van eenheden ofwel 
het combineren, communiceren, gezamenlijke leiding en het uitdragen van 
het' antiracistisch perspectief te bevorderen, in het bijzonder door: 

- het opzetten van antiracistische projecten door de gehele school. 
- het volgen en evalueren van alle handelen van de schoolleiding, de 

leerkrachten, en het lesprogramma. 
- het bestrijden van racisme door de mensen met het racisme te 

confronteren alsmede door het onderwijzen van de methode en praktijk van 
het bestrijden ervan. 

- het ontwikkelen van antiracistische strategieën waarbij geheel de 
school wordt betrokken. De ouders, de buurt en relevante instellingen dienen 
hierbij niet zozeer als 'helpende handen' te worden beschouwd, maar als 
gelijkwaardige deelnemers aan het scholingsproces. 

- het aanzetten van scholen in het voortgezet onderwijs tot het ontwik
kelen van een antiracistisch beleid, strategieën en methoden. Dit kan zelfs zo 
ver gaan dat het overgaan van kinderen naar deze scholen gekoppeld wordt 
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aan andere voorwaarden dan uitsluitend leeftijd en/of intellectuele presta
ties. 

Het voortgezet onderwijs 
Behalve de laatste twee punten kunnen alle onder 'lager onderwijs' genoem
de punten (met eventueel kleine aanpassingen) worden toegepast op het 
voortgezel onderwijs. Maar dit type onderwijs is dikwijls nog meer gestruc
tueerd dan het lager onderwijs en nog meer gericht op het intellectuele, op 
het beroep en de samenleving, omdat het voor de meeste leerlingen de laatste 
fase in het onderwijs is. Daarom dienen de volgende ontwikkelingen, waartoe 
bij uitstek dit type onderwijs zich leent, te worden bevorderd: 

- het instellen van eenheden van leerlingen (groepen en netwerken) en 
van onderzoeksgroepen per school. Deze hebben tot taak alle vormen van 
racisme onder leerlingen, leerkrachten en in de verdere dagelijkse gang van 
zaken op school te observeren en te rapporteren. 
- het waarnemen en indien noodzakelijk bestrijden van alle soorten opportu
nisme, zoals bij de indeling in niveaugroepen, beoordeling, uitsluiting van de 
les, toespelingen en andere uitingen en besluiten indien uit racistische 
motieven genomen. 

- het observeren en bestrijden van het leerplan in al zijn onderdelen 
volgens de vereiste confrontaties, teneinde dit te herzien. Hierbij dient ook 
betrokken hetgeen gewoonlijk tot activiteiten buiten de school wordt gere
kend als de sport, toneel, schoolclubs, etcetera. 

- het observeren van het beleid en daarop gebaseerde activiteiten van 
examencommissies en het bestrijden hiervan, indien zij racistisch, seksistisch 
of klassistisch zijn. 

- de confrontatie aangaan met racistische leraren, schoolbesturen, en 
plaatselijke onderwijsautoriteiten door antiracistische leerkrachten- en scho
liereneenheden. Deze taak valt beter te verrichten indien de eenheden en 
groepen per school zijn georganiseerd, danwel via regionale netwerken of in 
sommige gevallen door de nationale beweging, in plaats van individueel. 

- het observeren en bestrijden van het beleid en daarop geënte 
praktijken van instanties voor beroepsvoorlichting, werkgevers, en van 
andere instanties waar de leerling zich na het verlaten van de school toe kan 
richten, zoals arbeids- en uitzendbureaus. 

- het officieel en maatschappelijk aanvaard maken dat racisme een 
maatschappelijk misdrijf is. 

Het vervolgonderwijs, het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs 
Na het verlaten van het voortgezet onderwijs kiezen sommige leerlingen voor 
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vervolg-, volwassenen- of hoger onderwijs. Hier is het moeilijker racisme 
waar te nemen en te bestrijden. Dit vindt zijn oorzaak in onder andere de spe
cialisatie en gedifferentieerdheid van het veld. Dikwijls ook gaat het om 
disciplines waarvan velen beweren dat ze voor het antiracisme van geen 
belang zijn. Voorbeelden hiervan zijn de techniek en de natuurwetenschap
pen. Of het betreft impliciet antiracistisch geachte disciplines als de mens- en 
maatschappijwetenschappen. Redeneringen als zouden deze met racisme 
niets van doen hebben, zijn evenwel zelf racistisch. Dit veld, waarin 
volwassenen onderwijs genieten vereist naast van toepassing zijnde hiervóór 
geformuleerde voorstellen in het algemeen een feitelijk meer politieke 
stellingname van de leerkrachten- en studenteneenheden. Want hier in dit 
onderwijsveld, waartoe de universiteit behoort, zijn het de academicus, de 
wetenschappelijke discipline en daarmee verbonden status en ethiek (als 
autonomie, vaste aanstellingen, de 'specialist' of de wetenschappelijke 
·autoriteit') die de neiging hebben in feite subjectieve, gevestigde denkbeel
den, houdingen en motieven volledig te camoufleren. Daarom hangt de hier 
vereiste ontmaskering grotendeels af van tenminste de volgende ontwikkelin
gen: 

- het observeren respectievelijk bestrijden van de eisen voor toelating 
tot opleidingen alsmede voor het switchen tijdens de opleiding, criteria voor 
examenklassen, bevordering, terugzetten, etcetera. 

- het bestuderen van wervingsmechanismen in iedere vervolg- en 
hoger onderwijssector, alsmede de mechanismen volgens welke de organisa
tie en de macht binnen en tussen deze sectoren functioneert, dit met het oog 
op de bestrijding van racisme waar het ook mag voorkomen. 

- een dialoog die moet leiden tot hechte banden met organisaties van 
leerkrachten en studenten, maatschappelijke en overheidsinstanties die zich 
serieus ten doel stellen racisme te bestrijden. 

- het aangaan van de confrontatie met het 'elitisme' binnen deze 
instellingen waarin het besef 'academisch' te zijn telkens opnieuw blijkt 
verbonden met het repressief onderscheiden naar klasse, geslacht en ras. 

De lerarenopleiding 
Benevens de vele voorstellen die ik hierboven reeds heb gedaan, vereist dit 
onderwijsveld enige extra, tamelijk specialistische ontwikkelingen met be
trekking tot alle aspecten van de drie O's. 

Het spreekt haast voor zich dat leerkrachten aan het openbaar onderwijs 
één of andere bijzondere bevoegdheid dienen te hebben hetzij middels een 
aantekening, een diploma of een universitaire graad. Aangezien binnen het 
kader van deze opleidingen zowel professionele vaardigheden als aanvaard
bare houdingen en waarden van het beroep worden overgedragen, behoren 
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alle instellingen die zich richten op de opleiding van leerkrachten een zeer 
helder gedefinieerde antiracistische beleidspraktijk te ontwikkelen. In de 
huidige situatie is het antiracistisch perspectief te zeer een intentieverklaring 
of een persoonlijke interesse van de studenten. Deze kunnen dan een 
(dikwijls facultatieve) cursus in 'multicultureel' onderwijs volgen. Het per
spectief van de drie O's dient daarentegen een levend onderdeel van het 
pakket van deze opleidingen te zijn. Anders gesteld: cursussen in antiracis
tisch onderwijs per se en de theorieën, praktijk, strategieën en methoden van 
antiracistisch onderwijs moeten een verplicht en doorlopend onderdeel van 
alle werkprogramma's in de lerarenopleidingen vormen. Behalve de voortdu
rende taak het antiracistisch perspectief te institutionaliseren dienen de 
volgende ontwikkelingen in gang worden gezet: 

- het volgen, evalueren en veranderen (door middel van observatie en 
oppositie) van het cursusmateriaal en de cursusopbouw, de gang van zaken in 
de cursussen, de onderwijsvaardigheden, methoden en pedagogie die tot nu 
toe racistisch (seksistisch, klassistisch) zijn. 

- het uitbannen van vele traditionele kenmerken van bepaalde soorten 
lerarenopleidingen, bijvoorbeeld godsdienst, wat altijd staat voor de christe
lijke levensbeschouwing, alsmede dat deel van de meeste beróepsopleidin
gen, waarin de nadruk ligt op het leren van verouderde gedragingen, 
procedures, het betuigen van eerbied voor autoriteit. 

- het ontwikkelen van speciale antiracistische trainingsprogramma's 
voor die studenten die zich specialiseren in kleuter-, lager, voortgezet en 
hoger onderwijs. 

- het ziften van alle inschrijvingen op studieplaatsen, alle sollicitaties 
voor stafplaatsen, het onophoudelijk volgen van studenten en leerkrachten op 
grond van eef open beleid dat sancties kent om te kunnen overgaan tot 
waarschuwingen, verwijderingen, het beëindigen van contracten enzovoorts, 
maar ook de mogelijkheid tot beroep daartegen. 

- het in gang zetten van een beleid inzake het werven van studenten en 
docenten, uitdrukkelijk gebaseerd op antiracistische, antiseksistische en 
antiklassistische criteria. 

- het aanmoedigen van antiracistische ontwikkelingen, niet alleen 
binnen de opleidingen zelf, maar ook in de onderlinge relaties tussen de 
instellingen. 

Beleid en beheer van het onderwiJs 
Dit veld is bijzonder, daar het enerzijds alle andere velden doorsnijdt, 
anderzijds evenwel zelf een specifiek onderwijsveld vormt. In veel opzichten 
is het één der belangrijkste van alle velden, speciaal indien het - zoals zou 
moeten - een politieke dimensie bezit. Immers, binnen dit veld worden de 
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politieke wil van de plaatselijke onderwijsautoriteiten en de invloed van 
besturen en ambtenaren daarop omgezet in enerzijds bestuurlijke handelin
gen en anderzijds beleid. De ontwikkelingen binnen dit veld dienen tenminste 
het volgende te omvatten: 

- het samen met leerkrachten, ouders en kinderen doen van antiracisti
sche uitspraken en het ontwikkelen van een beleid, waarin bestuur en beheer 
in het onderwijs evenzeer zijn geproblematiseerd als de beroepsuitoefening 
zelf. 

- het opzetten van actie- en evaluatiegroepen met sanctiebevoegdheid 
om de uitvoering van antiracistisch beleid ook in de praktijk te verzekeren. 

- het ontwikkelen van antiracistische hulpcentra op ieder deelterrein 
van het bestuur en beheer in het onderwijsveld. 

- het op zowel ethische als beleidsgronden aanvechten van racistische 
beleidsbeslissingen van politici. 

11.3. Samenvatting 

Hoewel de hier gepresenteerde lijsten verder uitgebreid zouden kunnen 
worden zijn ze vooral bedoeld als beginpunt voor de discussie, en actie. De 
feitelijke uitbreiding en de gedetailleerde planning zijn allereerst zaken voor 
de meest betrokkenen in de diverse onderwijsvelden; leerkrachten en 
bestuurders, ouders en kinderen. Anderen, niet direct betrokkenen, kunnen 
slechts bijdragen door die beginselen uiteen te zetten en aan elkaar te 
verbinden die een mogelijke basis vormen voor algemene oplossingen. 

Geheel anders staat het met de organisatieprincipes. Want de ontwikke
lingen waartoe zij aanleiding geven dienen niet uitsluitend van toepassing te 
zijn op ieder onderwijsveld. Zonder de ontwikkelingen in dit veld af te leiden 
van de algemene beginselen combineren, communiceren, gedeeld leiderschap 
en uitdragen is het praktisch onmogelijk in te zien hoe de drie O's kunnen 
worden geïnstitutionaliseerd als een in het onderwijs werkzame praktijk van 
fundamentele verandering. Het onderwijssysteem zal deze algemene beginse
len moeten overnemen of het zal steeds het racisme (en in het bijzonder de 
culturele variant daarvan, het etnicismei4) blijven produceren en reproduce
ren. 

Conclusie: de drie O's als een collectieve praktijk 

Het antiracistisch perspectief heb ik hierboven samengevat in de begrippen 
verbindend, periscopisch, fundamenteel bevrijdend en emancipatoir. Deze 

14. Zie voor de definitie en beschrijving van 'ethnicism' Mullard. 1985 (ter perse), hoofdst. l 
en 2. 
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formuleringen zijn breed genoeg om ook de strijd tegen het 'klassisme' en het 
seksisme zowel te omvatten als te verbinden. De verbindingen tussen deze 
strijdvelden bestaan zeker niet uitsluitend op een theoretisch of structureel 
niveau, maar tevens op het niveau van de methode, de strategie en de praktijk 
van handelen. Het wekt dus geen verbazing indien op dit laatste niveau de 
drie O's als een collectieve praktijk van verandering buiten de grenzen van 
hun oorspronkelijke maatschappelijke terrein beginnen te treden. Zij blijken 
toepasbaar op al die maatschappelijke terreinen, waar klassenstrijd en 
seksenstrijd reeds tientallen jaren wordt gevoerd. 

Hiervoor zijn drie redenen. 
Ten eerste: Zo gauw de drie O's, oriëntatie, observatie en oppos1t1e 

werkelijk zijn geïnstitutionaliseerd en deel uitmaken van het normale gedrag 
van een individu of groep, kan de ethisch voorgeschreven, de morele oorlog 
tegen één maatschappelijk misdrijf, het racisme, niet het bestaan van andere 
misdrijven, klassisme en seksisme, ontkennen. Deze vertonen namelijk 
soortgelijke bepalende kenmerken en omstandigheden. Nu zou men kunnen 
stellen dat deze misdrijven als onderdrukking, uitbuiting en ongelijkheid 
maatschappelijk gezien sterk verschillen, dan wel belangrijker of juist minder 
belangrijk zijn dan racisme. Dit type redeneringen is meestal vaag, bezitterig, 
obsederend, of - sterker uitgedrukt -: klassistisch, seksistisch en racistisch. 
Maar nog los daarvan is het moeilijk in te zien hoe ook deze zaken te 
veranderen zonder een definitie die een 0 vereist voor oriëntatie, zonder 
inzicht op basis van een 0 voor observatie, en tenslotte, zonder een actieve 
strijd die de derde 0, van oppositie, met zich brengt.ls 

De tweede reden voor de toepasbaarheid van de drie O's op andere 
strijdterreinen dan het racisme alleen luidt als volgt: gegeven, dat organisatie 

15. Natuurlijk is racisme niet hetzelfde als seksisme of klassisme, maar om te suggereren dat 
deze twee verschijnselen, zoals sommige theoretisch naïeve feministes en socialisten doen, 
ernstiger en doordringender zijn, duidt op een onbegrip van de loop en het ontstaan van de 
Witte westerse geschiedenis. Want zonder de ontwikkeling en toepassing van racisme zou 
er geen kolonialisme, kapitalisme, ontstaan van de arbeidersklasse, het Witte Amerika, de 
economische rol van vrouwen, zoals we ze nu kennen, bestaan. Hiermee is niet gezegd dat 
veel van deze processen, verschijnselen en toestanden zich anders niet zouden hebben 
voorgedaan, maar hiermee is aangeduid dat met de historische afwezigheid van racisme, zij 
kwalitatief andere vormen hadden aangenomen. Het werk van Oliver Cromwell Cox, 
evenals de meer recente verhandeling van Cedric Robinson, alsmede de twee belangrijke 
boeken van Walter Rodney zijn hiervoor het consulteren waard. Deze werken zijn: Oliver 
Cromwell Cox Gaste, Class. and Race: A Studyin Social Dynamics, Monthly Review Press, 
New Y ork, 1959; Cedric J. Robinson, Black Marxism: The Making of the Black Radical 
Tradition, Zed Press, London, 1983; Walter Rodney, Hou· Europe Underdeveloped Africa, 
Bogie I'Ouverture, London, 1972; - A Hi$tory of the Guyanese Working People, 1881-
1905. Heineman Educational Books, London, 1981. 
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zelf een kenmerk van de meeste programma's van verandering is en dat de 
hierbij behorende beginselen (combinatie, communicatie, gedeeld leider
schap en uitdragen) noodzakelijk zijn voor een effectieve antiracistische strijd 
binnen het onderwijs, dan lijkt het erop dat een antiracistische beweging 
binnen en buiten het onderwijs op zichzelf al een collectieve praktijk van 
verandering behelst. Wellicht behoeft de op klasse en op sekse gebaseerde 
strijd enige organisatorische aanpassingen met betrekking tot bepaalde -
historisch gegroeide - elementen. Maar zelfs in dat gevallijken drie van de 
vier principes direct van toepassing. Alleen het beginsel van gedeeld 
leiderschap zal voor de seksen- en klassenstrijd volgens het Westeuropese 
model wel altijd problematisch blijven .. Maar voor de antiracistische strijd 
binnen de context van door een Witte meerderheid beheerste samenleving is 
dat beginsel het symbool van het onderscheid tussen uiteindelijk succes· of 
falen, tussen leven en dood van de in de antiracistische strijd nagestreefde 
doelen. 16 Desondanks zijn de drie resterende organisatieprincipes afdoende 
garantie dat iedere op verandering van het veld gerichte handeling het eigen 
veld zal overstijgen en zo kan uitgroeien tot een collectieve veranderingsprak
tijk. 

Tenslotte is het hier van belang dat de drie O's wortelen in zowel de 
theorie als de praktijk. Zij brengen de theorie in de praktijk en de praktijk in 
de theorie. Zij zijn weliswaar georganiseerd in het onderwijsveld, maar als 
zodanig gelijkelijk betrokken bij de opbouw van het onderwijs en bij de 
machtsverhoudingen die ook het onderwijs raken. Zoals gesteld bestaat het 
onderwijs bovendien niet alleen uit kinderen, ouders, leerkrachten - de aan 
het veld gebonden categorieën -, maar ook uit vrouwen en mannen, Zwarten 
en Witten, werkenden en werklozen, godsdienstigen en buitenkerkelijken, 
ofwel maatschappelijke categorieën. 

Deze categorieën van bij het onderwijs betrokkenen zijn dus tevens de 
impliciete uitdrukking van zowel een aan het veld gebonden als van een 
collectieve veranderingspraktijk. 

16. Deze redenering gaat verder dan de macht van het getal, hoewel zo'n redenering je in 
Groot-Brittannië bijvoorbeeld, waar de Zwarten in aantal twintigvoudig door de Witten 
worden overtroffen, versteld zal doen staan. Het is daarenboven een argument over het 
effectief opbouwen van macht en het teweegbrengen van verandering in een maatschappij, 
waarin de overgrote meerderheid van de bevolking racistisch is. De problematische aard 
van het gedeeld leiderschap voor klasse, zo niet voor op sekse gebaseerde groepen, heeft te 
maken met het feit dat het doel van de strijd misschien niet is de 'vijand' te veranderen, 
maar hem te onderwerpen. In het geval van op sekse gebaseerde groepen kan het doel 
gemengd zijn, maar in het huidige stadium van de ontwikkeling van vele vrouwengroepen, 
zou de aanwezigheid van mannen inderdaad tot een ernstige ondermijning van de strijd 
kunnen leiden. 
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Deze drie redenen tesamen verlenen de drie O's een zekere universaliteit die 
de in dit artikel verwoorde onderwijskundige, maatschappelijke, politieke en 
morele conclusies in het voorgaande versterkt. Deze luiden samengevat als 
volgt: 

Ten eerste: antiracistisch onderwijs is als enige vorm van onderwijs in 
staat verbindingen te leggen met antiseksistisch en antiklassistisch onderwijs. 
Gezamenlijk kunnen deze vormen leiden tot een herdefiniëring van wat 
onderwijs behoort te zijn. En zo kunnen zij een bijdrage leveren aan het 
produceren en reproduceren van sociaal-onderwijskundige be~rijdingsrela
ties. 

Ten tweede: een antiracistisch perspectief met de daaraan verbonden 
praktijken binnen en buiten het onderwijs treedt als enige alle racistische 
verhoudingen, processen en instellingen tegemoet door middel van strijd voor 
reconstructie. 

En tenslotte: omdat de strijd tegen het racisme binnen en buiten het 
onderwijs een ethische of morele strijd is, noopt het tot een onmiddellijke 
morele campagne voor een beweging tegen dit maatschappelijke misdrijf. 
Deze beweging begint binnen het zelf (oriëntatie), baseert zich op feitelijke 
informatie (observatie) en heeft zich verbonden om door reconstructieve 
strijd fundamentele verandering teweeg te brengen (oppositie). Dit is abso
luut noodzakelijk, aangezien zonder fundamentele verandering in de machts
verhoudingen er geen einde kan komen aan het racisme. En zonder een einde 
aan het racisme bestaat er geen levensvatbare morele of ethische toekomst 
voor de witten. De last die de Witten te dragen hebben is anno l 984 
zwaarder dan zelfs Orwell zich kon voorstellen: zij zelf zijn het probleem met 
hun racisme, niet wij met onze antiracistische strijd. 

Als dit werkelijk begrepen wordt zal niemand zich tweemaal bedenken 
maar de strijd voor antiracistisch onderwijs steunen en gebruik maken van de 
drie O's: Een 0 voor Oriëntatie, een 0 voor Observatie en, tenslotte, een 0 
voor Oppositie. 

* De redactie dankt Els Führing en Erica Baud voor hun bijdragen aan de vertaling. 
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Kiesrecht op lokaal niveau 
Kanttekeningen bij het wetsontwerp 

Cees Groenendijk 

In de discussie over racisme speelt de rechtspositie van buitenlanders een steeds 
belangrijker rol. Het overheidsbeleid terzake wordt gekenmerkt door nogal 
grote tegenstrijdigheden. Enerzijds zijn· tendensen waarneembaar om de 
verschillen in rechtspositie te verkleinen dan wel op te heffen. Anderzijds zijn er 
tendensen die wijzen op verscherping dan wel bestendiging van de juridische 
achterstelling van buitenlanders. Een treffend voorbeeld van deze tegenstrij
digheden is het Wetsontwerp inzake de verlening van kiesrecht voor de 
gemeenteraden aan niet-Nederlandse ingezetenen, dat omstreeks deze tijd in 
de Tu·eede Kamer wordt behandeld. Hieronder drukken wij een bijdrage af 
van C.A. Groenendijk, hoogleraar in de rechtssociologie aan de Katholieke 
Universiteit van Nijmegen. Dit artikel werd begin 1984 geschreven als 
commentaar op het voorontwerp van deze wet ten behoeve van het Nederlands 
Centrum Buitenlanders te Utrecht. Zijn kritiek richt zich op drie punten: de 
vereiste verblijfsduur (voorgesteld is vijf jaar, terwijl eerder over drie jaar is 
gesproken); de eisen ten aanzien van de verbljjfstitel, die overigens ook op 
andere terreinen dan het kiesrecht gesteld gaan u·órden (elke vier jaar zullen 
alle legale vreemdelingen aan een controle door de vreemdelingendiensten 
u·orden onderworpen); en de uitgezonderde categorieën. De conclusie luidt dat 
de vreemdelingen het slachtoffer dreigen te worden van interdepartementale 
tegenstellingen. Het streven is weliswaar gericht op gelijkberechtiging, 'maar 
het zal administratieve apartheid tot gevolg hebben.' 

Het Wetsontwerp en de Memorie van Toelichting inzake de verlening van 
kiesrecht voor de gemeenteraden aan niet-Nederlandse ingezetenen roept bij 
lezing verbazing op. De opstellers van het ontwerp hebben er kennelijk naar 
gestreefd een 'waterdichte' regeling te ontwerpen. Dit heeft geleid tot een 
aantal zeer complexe wetsbepalingen, waarvan de uitvoering in de praktijk 
veel administratieve problemen en juridische puzzels zal veroorzaken. Boven
dien schept de voorgestelde regeling het risico van ernstige negatieve 
neveneffecten voor legaal in Nederland verblijvende vreemdelingen. Ik 
beperk mij tot drie onderwerpen: de vereiste verblijfsduur; de eisen aan de 
verblijfstitel; en de uitgezonderde categorieën. 
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De verblijfsduur 

1. In de toelichting worden drie argumenten genoemd om het kiesrecht 
afhankelijk te maken van een verblijfsduur van vijf jaar: a. de betrokkenen 
hebben dan een volle zittingsperiode van de gemeenteraad meegemaakt, b. 
na vijf jaar bestaat meer zekerheid dat het verblijf van langere duur zal zijn, 
omdat de uitzettingsgronden dan meestal beperkter zijn, en c. in de 
Vreemdelingenwet en de Wet op het Nederlanderschap wordt de termijn van 
vijf jaar gesteld als voorwaarde voor het verkrijgen van een vestigingsvergun
ning ~n voos naturalisatie. 

Het eerste argument heeft mijns inziens nauwelijks zelfstandige beteke
nis. Hoe langer iemand hier is, hoe meer hij van het werk van gemeenteraden 
kan weten. Een garantie is dat echter niet. Ook voor Nederlanders die elders 
zijn geboren of gewoond hebben, geldt een soortgelijke kennismakingsperio
de. Niet de mogelijke kennis van het werk van de gemeenteraad, maar de fei
telijke band met Nederland en de belangen bij regelingen op gemeentelijk 
niveau behoren beslissend te zijn voor toekenning van het kiesrecht. 

2. Het onder b. genoemde argument is feitelijk onjuist. Na vijf jaar verblijf in 
Nederland zal het vertrek bijna altijd voortvloeien uit een besluit van de 
betrokkenen zelf. Slechts in een zeer gering aantal gevallen wordt dat vertrek 
dan nog door de overheid afgedwongen. De zekerheid van langdurig verblijf 
hier wordt na vijf jaar niet groter door de vreemdelingen wetgeving. Uit cijfers 
van het CBS blijkt overigens, dat het grootste deel van de vreemdelingen die 
vertrekken, dat binnen drie jaar na binnenkomst doen. Ook na vijf jaar 
verblijf vertrekt echter nog circa 10 procent van de oorspronkelijke immi
granten (zie Maandstatistiek Bevolking 1983, nr. 4/5, p. 12 en nr. 9, p. 12). 

3. Het derde argument zoekt aansluiting bij een termijn in twee wetten die 
lang geleden tot stand kwamen. De Vreemdelingenwet dateert van 1965; de 
oude Wet op het Nederlanderschap stamde uit 1892. De nieuwe Wet op het 
Nederlanderschap die begin 1985 van kracht werd (Staatsblad 1984, nr. 
628), kent naast de termijn van vijf jaar op verschillende plaatsen een termijn 
van drie jaar: bij de keuze voor het Nederlanderschap door staatlozen (artikel 
6, lid 1) en bij naturalisatie van personen die met een Nederlandse partner 
zijn gehuwd of duurzaam samenwonen (artikel 8, lid 2 en lid 4). 

In recente wetgeving en uitvoeringsvoorschriften die tot stand kwamen 
na de massale immigratie van de jaren zestig en zeventig, wordt voor gelijke 
behandeling van vreemdelingen meestal een termijn van drie jaar gesteld. Ik 
noem u enkele voorbeelden: 

- de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers (1979) geeft in artikel 3, 
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lid 2 deze werknemers na drie jaar aanspraak op vrije toegang tot de 
arbeidsmarkt; deze termijn werd op aandrang van de Tweede Kamer van vijf 
naar drie jaar teruggebracht; 

- het in 1982 ingediende wetsontwerp inzake artikel 29a van het 
Burgerlijk Wetboek gaat ervan uit dat na drie jaar een duidelijke band met 
Nederland en inburgering in de samenleving bestaat (Bijlagen bij de 
Handelingen van de Tweede Kamer 1981/1982, p. 17297 en Memorie van 
Toelichting, p. 22); 

- sinds 1982 geldt na drie jaar verblijf gelijke behandeling wat betreft 
rijksstudietoelagen (Aanhangsel bij de Handelingen van de Tweede Kamer 
1981/1982, p. 1063); 

- sinds 1982 worden buitenlandse werknemers na drie jaar verblijf 
voor de heffing van loon-, inkomsten- en vermogensbelasting als binnenlands 
belastingplichtige behandeld (Staatscourant 17 mei 1982, nr. 92, p. 5); 

- in de Notitie Vreemdelingenbeleid van 1979 werd gesteld dat bij 
echtgenoten en partners van vreemdelingen en Nederlanders na drie jaar 
verblijf van een zodanige band met Nederland sprake is, dat dan bij 
verbreking van de relatie als regel geen uitzetting volgt (Bijlage bij de 
Handelingen van de Tweede Kamer 1978/1979, 1649, p. 17); die verblijfs
termijn werd in 1982 teruggebracht tot één jaar. 

Ook in het EEG-recht en in het Benelux-recht wordt veelvuldig aan een 
verblijf van drie jaar een aanspraak op gelijke behandeling of op een sterkere 
verblijfsrechtelijke status gekoppeld; zie onder meer: 

- art. 2 lid 1 a. en c. van EEG-verordening 1251/70 en eveneens in 
Richtlijn 75/34/EEG; 

- art. 45 van de Toetredingsakte van Griekenland; 
- artt. 6 en 7 van het Besluit 80/1 van de Associatieraad EEG-Turkije; 
-art. 5 van het Benelux-verdrag van 19 september 19650. 
Een aantal van deze bepalingen hebben hun weerslag gevonden in de 

artikelen 91 en 96 van het Vreemdelingenbesluit. 

4. Deze keuze van een termijn van vijf jaar in plaats van drie jaar wekt de in
druk dat de hierboven aangeduide ontwikkeling in neg&tieve zin wordt 
omgebogen. Gelijke behandeling wordt nu aan een langere termijn gebon
den. 

Opmerkelijk is verder dat in de Memorie van Toelichting geen melding 
wordt gemaakt van de uitspraak van de Minister van Binnenlandse Zaken op 
11 november 1982 in de Tweede Kamer gedaan bij de behandeling van 
artikel130 van de Grondwet, dat een termijn van drie jaar zijn voorkeur zou 
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hebben (Handelingen van de Tweede Kamer 1981/1982, p. 286). Die 
uitspraak heeft verwachtingen gewekt. Wat zijn de redenen waarom die 
verwachtingen niet worden gehonoreerd? 

5. Bij de invoering van het kiesrecht voor vreemdelingen in Zweden, 
Denemarken en Noorwegen de afgelopen jaren, is steeds gekozen voor een 
verblijfstermijn van drie jaar. (In Ierland en Groot-Brittannië wordt geen eis 
gesteld aan de verblijfsduur van de kiesgerechtigde vreemdelingen. Waarom 
zouden er in Nederland strengere eisen gesteld moeten worden dan in die 
Scandinavische landen? Zoals de toelichting terecht stelt, heeft de keuze voor 
een bepaalde termijn altijd iets willekeurigs. Alleen al gezien het streven naar 
harmonisatie van wetgeving binnen de EEG en de Raad van Europa zouden 
er sterke argumenten moeten zijn om nu in Nederland voor een langere 
termijn dan drie jaar te kiezen. 

6. Tenslotte heeft de voorgestelde formulering van de eis van de verblijfs
duur bij mij nog een aantal vragen doen rijzen. De toelichting vermeldt in 
punt 2.3.2 dat een vreemdeling actiefkiesrecht verkrijgt, als deze 'gedurende 
een onafgebroken periode van vijfjaar onmiddellijk voorafgaande aan de dag 
der kandidaatstelling in enig bevolkingsregister in Nederland' was opgeno
men. Waarom wordt alleen in de toelichting en niet in de wetstekst vermeld 
dat de periode onmiddellijk voorafgaand aan de dag van kandidaatstelling 
moet liggen? 

Bovendien spreekt art. B la, lid 2 (a) van het ontwerp over vijfjaar in
gezetene van Nederland zijn' en de toelichting over onafgebroken inschrij
ving in het bevolkingsregister? Dit verschil in formulering is van belang, 
omdat het nogal eens voorkomt dat vreemdelingen - al dan niet op suggestie 
van de vreemdelingenpolitie - ambtshalve uit het bevolkingsregister worden 
uitgeschreven, terwijl dan soms achteraf blijkt dat de betrokkene zijn 
hoofdverblijf in Nederland had behouden. Gaat in die gevallen het kiesrecht 
alleen door de ambtshalve uitschrijving uit de bevolkingsregisters verloren? 

Eisen aan de verblijfstitel 

7. Behalve van een bepaalde verblijfsduur in Nederland maakt het ontwerp 
het kiesrecht verder afhankelijk van l. de rechtmatigheid van het verblijf, 2. 
de aard van de verblijfstitel, 3. de aard van de werkgever en 4. het al dan niet 
in gezinsverband leven met een bepaalde persoon. Ook voor een leek in het 
vreemdelingenrecht moet het duidelijk zijn dat de toepassing van deze vier 
cumulatieve voorwaarden in de praktijk zeer veel vragen, onzekerheid en 
geschillen zal opleveren. Opmerkelijk is dat argumenten voor het stellen van 
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de eis van rechtmatig verblijf in de toelichting niet worden genoemd. De 
toelichting onder punt 2.3.3 volstaat met het woord 'uiteraard'. Dit stilzwij
gen is des te merkwaardiger, omdat bij de parlementaire behandeling van art. 
130 Grondwet door de regering nimmer over deze voorwaarde is gesproken. 
Integendeel: de Minister van Binnenlandse Zaken verklaarde in 1981 in de 
Tweede Kamer: 'Andere criteria (dan de verblijfsduur- CAG) staan ons in 
geen geval voor ogen.' Bovendien adviseerde de Kiesraad behalve de 
verblijfsduur geen andere eisen te stellen. 

8. Ik veronderstel dat met het stellen van deze eis twee doelen worden 
nagestreefd: het voorkomen dat illegaal hier verblijvende vreemdelingen 
stemmen en vermijden dat de uitoefening van het kiesrecht een aanspraak op 
een verblijfsvergunning zou scheppen. De nu voorgestelde zeer gecompli
ceerde regeling is echter niet nodig om die beide doeleinden te bereiken. Ter 
voorkoming van eventuele verwachtingen of aanspraken op een verblijfsver
gunning kan in de toelichting uitdrukkelijk vermeld worden, dat uitoefening 
van het kiesrecht geen aanspraak op een verblijfsvergunning geeft. Zo is 
tijdens de behandeling van de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers 
expliciet gesteld dat de verlening van een tijdelijke tewerkstellingsvergunning 
geen aanspraak op een verblijfsvergunning geeft. Die mededeling heeft haar 
doel niet gemist: volgens de rechtspraak van de Raad van State kan zelfs aan 
een onbeperkte tewerkstellingsvergunning geen aanspraak op een verblijfs
vergunning worden ontleend. 

9. Het andere doel (voorkomen dat illegalen stemmen) zal ook zonder de 
voorgestelde regeling praktisch volledig worden bereikt, omdat illegale 
vreemdelingen zelden of nooit in het bevolkingsregiser staan ingeschreven. 
Als een vreemdeling zich voor de eerste keer aanmeldt bij een bevolkingsre
gister, wordt altijd naar zijn verblijfstitel gevraagd. Ontbreekt die titel, dan 
wordt de betrokkene naar de plaatselijke vreemdelingendienst verwezen. 
Bovendien is er bij verschillende gelegenheden aangedrongen bij de ambte
naren van de bevolkingsregisters om ongevraagd de relevante gegevens 
omtrent vreemdelingen aan de vreemdelingenpolitie door te geven (zie de 
reeks van circulaires van de Minister van Binnenlandse Zaken, afgedrukt in 
Schuurman & Jordens-editie nr. 48 (Wet Bevolkings- en V.erblijftregisters), 
18e druk 1982, p. 196-199 en 206-207. 

De Nota van Toelichting bij artikel 5 7 Vreemdelingenbesluit consta
teert: 'In de meeste gevallen bestaat een nauwe samenwerking tussen de 
bevolkingsadministratie en de vreemdelingendiensten der politie, waarbij over 
en weer de aanvullende gegevens worden verstrekt welke voor de registratie van 
vreemdelingen noodzakelijk zijn.' 
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In gemeenten waar zowel de bevolkingsregisters als de politieregisters 
zijn geautomatiseerd, ontvangt de politie periodiek een magneetband met alle 
mutaties in het bevolkingsregister. In andere gemeenten heeft die overdracht 
van gegevens aan de politie verschillende vormen. Een dergelijke samenwer
king is overigens alleen nodig voor zover beide functies (bevolkingsregistratie 
en vreemdelingendienst) in de praktijk niet door dezelfde ambtenaar worden 
vervuld, hetgeen in kleinere gemeenten soms het geval is. Juist de angst voor 
deze samenwerking zal de meeste illegalen weerhouden van aanmelding bij 
het bevolkingsregister. De enkelen die dat wel doen zullen daarna als regel 
worden uitgezet in plaats ·van ingeschreven. In de praktijk blijft alleen een 
kleine restgroep over van vreemdelingen die (nog) geen verblijfsvergunning 
hebben, maar zich wel bij het bevokingsregister en de vreemdelingenpolitie 
hebben gemeld. Als die vreemdelingen na die melding hier drie of vijf jaar 
worden gedoogd, zie ik geen reden hen van het kiesrecht uit te sluiten. 
Hiervoor werd reeds aangegeven hoe ongewenste verwachtingen als gevolg 
van deelneming aan de verkiezingen bij deze kleine groep vreemdelingen 
kunnen worden voorkomen. 

De nu voorgestelde regeling om een waarschijnlijk uiterst kleine groep 
vreemdelingen van het kiesrecht uit te sluiten zal een reeks van zeer 
ongewenste neveneffecten voor legaal aanwezige vreemdelingen, alsmede 
veel onnodigd kosten en aFbeid voor de overheid tot gevolg hebben. 

10. Mijn voornaamste bezwaar tegen de voorgestelde regeling is, dat het 
(mogelijk onbedoelde) neveneffect zal zijn dat in de praktijk elke vier jaar 
voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in veel gemeenten de ver
blijfsrechtelijke status van alle in die gemeente wonende vreemdelingen van 
18 jaar en ouder gecontroleerd zal gaan worden. De ontwerp-toelichting gaat 
er op p. 13 weliswaar van uit dat de vreemdelingenpolitie steeds terstond elke 
voor het kiesrecht relevante wijziging aan de bevolkingsregistratie zal doorge
ven. Maar dat is meer een vrome wens dan een realistische verwachting. Ten 
eerste zullen de ambtenaren van de vreemdelingendienst niet steeds de 
criteria van de Kieswet voor ogen hebben en dus per abuis geen melding 
doorgeven. Ten tweede veronderstelt dit het doorgeven van een groot aantal 
mutaties, soms zelfs kort na elkaar (bijvoorbeeld bij verlopen van de 
geldigheid van een verblijfsvergunning: verlies kiesrecht; bij tijdig (wie 
beoordeelt die tijdigheid?) instellen van een rechtsmiddel weer wèl kiesrecht; 
na de afwijzing van het beroep: weer verlies van kiesrecht). Als de vreemde
lingendiensten de mutaties inderdaad steeds 'terstond' willen doorgeven, 
zullen alle diensten een termijnkalender met de data van afloop van bijna alle 
verblijfsvergunningen moeten bijhouden. Ten derde zal de vreemdelingen
dienst vaak niet bekend zijn met de verandering in de verblijfsstatus, die 
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volgens het ontwerp relevant zou zijn voor het kiesrecht. De dienst zal dan dus 
niets doorgeven en het kiesregister zal onjuistheden bevatten. 

Ik noem twee voorbeelden: een Turkse jongen, die hier als gezinslid van 
zijn vader verblijft, trouwt. Hij verliest daardoor automatisch het kiesrecht 
volgens artikel B la, lid 2 (a). Als de vreemdelingenpolitie van dat huwelijk 
niet op de hoogte is, wordt ook geen melding doorgegeven aan het bevol
kingsregister. De ambtenaar van het bevolkingsregister moet een ware 
specialist in het vreemdelingenrecht zijn voordat hij zich zal realiseren dat dat 
huwelijk het verlies van de verblijfstitel en dus ook van het kiesrecht tot 
(absurd) gevolg heeft. 

Een tweede voorbeeld. Bij elke arbeidsmigratie op grote schaal doet zich het 
verschijnsel voor dat een deel van de migranten na ·pensionering of bij 
permanente arbeidsongeschiktheid of langdurige werkloosheid een poging tot 
terugkeer naar hun geboorteland waagt - of regelmatig op en neer reist 
tussen dat land en hun immigratieland waar hun kinderen blijven wonen. 
Volgens de Vreemdelingenwet verliezen zulke migranten echter hun vesti
gingsvergunning automatisch als zij hun hoofdverblijf buiten Nederland 
verplaatsen. Er zijn over deze kwestie thans honderden geschillen aanhangig 
tussen het Ministerie van Justitie en vreemdelingen die hier zeer lang legaal 
hebben gewoond en gewerkt. Het ministerie zegt dat ze hier niet meer legaal 
zijn omdat ze tijdelijk buiten Nederland waren. De uitkomst van deze en 
soortgelijke geschillen zal volgens het wetsontwerp bepalend zijn voor het 
kiesrecht van de betrokkenen. Het bevolkingsregister zal echter van zulke 
geschillen vaak niet eens op de hoogte zijn. Bovendien zullen ambtenaren van 
de bevolkingsregisters voortaan in dit soort geschillen een eigen standpunt 
moeten innemen, als zij willen voorkomen dat kiesgerechtigde vreemdelingen 
ten onrechte van het kiesrecht worden uitgesloten. 

11. Een ambtenaar van het bevolkingsregister, die zijn taak serieus neemt 
en ervoor wil zorgen dat het kiesregister correct is, zal gezien al deze 
onvolkomenheden in de uitwisseling van gegevens in de afgelopen vier jaar, 
kort voor de dag van de kandidaatstelling de gegevens omtrent alle volwassen 
vreemdelingen in het bevolkingsregister vergelijken met de gegevens van de 
vreemdelingenpolitie. Als die gegevens niet overeenstemmen zullen de 
betrokken vreemdelingen ongetwijfeld door de vreemdelingenpolitie worden 
opgeroepen om inlichtingen te komen geven omtrent de veranderingen in hun 
omstandigheden. Dat zal soms zelfs tot intrekking van verblijfstitels, of 
uitzetting van de betrokkene of zijn familieleden leiden. 

De voorgestelde regeling zal mijns inziens in de praktijk tot een 
vierjaarlijkse administratieve controle van alle legaal hier verblijvende vreem-
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delingen leiden. De kosten voor deze periodieke operatie voor de gemeenten
diensten zullen het bedrag van f 1 miljoen per jaar (!) dat in de toelichting 
wordt genoemd ongetwijfeld overtreffen. De negatieve effecten voor niet-Ne
derlandse immigranten zijn minder gemakkelijk op geld te waarderen, maar 
daarom niet minder reeel. 

12. Maar er is nog een ander belangrijk negatief effect, waarover de 
toelichting zwijgt. Op grond van art. D 4 e.v. van de Kieswet kan 'een ieder' 
bij B&W en vervolgens bij de kantonrechter en de Hoge Raad om verbetering 
van het kiesregister vragen. De voorgestelde regeling zal tot gevolg hebben, 
dat voortaan B&W, kantonrechter en Hoge Raad over geschillen omtrent 
verblijfstilels van vreemdelingen moeten gaan oordelen. Dit betekent naast 
de Raad van State en de rechters in kort geding een nieuwe, derde rechtsgang 
voor dit soort geschillen. Meestal zal hier op zeer korte termijn (vlak voor de 
verkiezingen) geoordeeld moeten worden over complexe rechtsvragen, 
waarmee de betrokkenen (B&W en kantonrechters) niet vertrouwd zijn. 

Bovendien opent deze rechtsgang de mogelijkheid voor iedere burger 
om de rechtmatigheid van het verblijf van bijna van alle in Nederland 
wonende vreemdelingen bij de rechter ter discussie te stellen. Gezien het 
gedrag van het lid van de Tweede Kamer voor de Centrumpartij bij 
naturalisatie-wetsontwerpen: is het niet ondenkbaar dat leden van die partij 
deze Kieswet-procedure zullen aangrijpen om (vlak voor de verkiezingen) 
publiciteit te verwerven voor hun politieke doelstellingen. 

13. Gezien het voorgaande is het goed verklaarbaar waarom de door het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken geraadpleegde chefs van bevolkingsre
gisters al bij brief van 13 oktober 1981 dringend hebben geadviseerd om het 
kiesrecht niet afhankelijk te maken van een onderzoek naar de verblijfstitel. 
Waarom dat dringende advies van terzake kundigen in de wind is geslagen, 
blijft in het duister. 

Het gemeentelijk kiesrecht voor vreemdelingen kan in de praktijk heel 
goed functioneren zonder dat het bezit van een verblijfstitel als eis wordt 
gesteld. In Denemarken, Noorwegen, Zweden en Ierland hebben vreemdelin
gen aan verkiezingen deelgenomen. In geen van die landen is het kiesrecht 
aan een bepaalde verblijfsrechtelijke status verbonden (zie ook H.U. Jessu
run d'Oliveira, 'Kiesrecht voor niet-nationalen', Nederlands Juristenblad 
1983, p. 599). Ook in de Aanbevelingen 799 (1977) en 903 (1980) van de 
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa wordt wel over eisen aan 
de verblijfsduur, maar niet over eisen aan de verblijfstitel gesproken (zie 
European Yearbook 1977, p. 352 en 1980, p. 334). 
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14. Bovendien zou opneming van deze verblijfsrechtelijke voorwaarde in de 
Kieswet wel eens een naar mijn oordeel zeer ongewenste precedentwerking 
kunnen krijgen. Zo verklaarde de Staatssecretaris van Sociale Zaken op 25 
januari 1985 in de Tweede Kamer voornemens te zijn om de gelijkstelling 
van vreemdelingen en Nederlanders bij de toepassing van de Wet Sociale 
Werkplaatsen afhankelijk te maken van een extra criterium, dat een verband 
legt met de status van de vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet (zie 
Handelingen van de Tweede Kamer 1983/1984, p. 2495). Realisering van 
dat voornemen zou betekenen dat aan een gelijke behandeling van vreemde
lingen volgens de WSW in feite vaak een contact van de betrokken 
(overheids)instantie met de vreemdelingenpolitie vooraf zal gaan. Als een 
dergelijke constructie ook in andere wetten zou worden opgenomen, zal het in 
de Minderhedennota toegezegde streven naar een gelijke rechtspositie voor 
niet-Nederlandse immigranten in de praktijk leiden tot een administratieve 
praktijk die meer ongelijke behandeling kent dan thans het geval is. 

14a. Deze angst dat dit wetsontwerp als precedent voor een aparte behan
deling van vreemdelingen op andere gebieden zal leiden, bleek intussen niet 
geheel academisch te zijn. 

In juli 1984 verklaarde de Staatssecretaris van Justitie in antwoord op 
Kamervragen dat die eis van het bezit van een verblijfstitel 'in toenemende 
mate' in andere regelingen wordt opgenomen, al dan niet op verzoek van hèt 
Ministerie van Justitie (Aanhangsel bij Handelingen Tweede Kamer 
1983/1984, nr. 1013). Zo werd voor het studiejaar 1984/1985 voor het 
eerst het bezit van een geldige verblijfstitel als voorwaarde gesteld voor de 
toe~enning van een rijksstudietoelage. 

Begin november 1984 heeft de Staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken aan de Tweede Kamer geschreven dat hij van plan is om in de 
landelijke geautomatiseerde bevolkingsadministratie naast een beperkt aan
tal gegevens over iedere ingezetene, voor vreemdelingen een aparte vermel
ding omtrent hun verblijfstitel op te nemen (zie NRC van 6 november 1984, 
Nederlands juristenblad 1984, p. 12 71 en Bijlage nr. 23 bij de begroting van 
Binnenlandse Zaken voor 1985). Als enig argument voor die extra registratie 
wordt in die brief van de staatssecretaris het wetsontwerp tot toekenning van 
het kiesrecht aan niet-Nederlandse ingezetenen genoemd. Als dat gegeven 
echter eenmaal tot basisgegevens in de computers van de bevolkingsregisters 
behoort, zal het ongetwijfeld ook voor andere doeleinden worden gebruikt. In 
het Kwartaalschrift Privacy en Persoonsregistratie (1984, nr. 4, p. 17) wijst 
Jan Timmermans er op dat dit kan leiden tot stigmatisering van buitenlanders 
die in aanraking komen met gemeentelijke instanties, zoals Sociale Dienst en 
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GGD. 'Een snelle blik in de gegevens kan de "hulpzoeker" tot ''gezochte" 
maken.' 

15. Als de regering onverhoopt mocht vasthouden aan haar voornemen om 
het kiesrecht wel afhankelijk te maken van de verblijfstitel, dan vertoont de 
voorgestelde regeling opmerkelijke lacunes. Ik noem er enkele: 

- Waarom is in lid 4 van artikel B la geen rekening gehouden met het 
voortgezet verblijf van de gezinsleden die hier op grond van artikel l 0 lid 2 
van de Vreemdelingenwet voor onbepaalde tijd mogen blijven, nadat die 
verblijfstitel verloren is gegaan (door huwelijk, meerderjarigheid, uit huis 
gaan wonen, echtscheiding, overlijden van een ouder of echtgenoot)? Bijna 
altijd zullen de betrokkenen hier verder mogen blijven. Zelden ontvangen zij 
echter direct een nieuwe verblijfstitel. In de voorgestelde regeling zal het 
kiesrecht dus tijdelijk verloren gaan. 

- Waarom wordt in genoemd lid 4 geen regeling getroffen voor de 
thans veel voorkomende gevallen, dat een procedure aanhangig is over de 
vraag of een vestigingsvergunning wel of juist niet is vervallen ingevolge 
artikel 14, lid 2 Vreemdelingenwet? 

16. De beoogde uitsluiting van vreemdelingen zonder verblijfstitel kan 
praktisch volledig worden bereikt zonder het kiesrecht expliciet van het bezit 
van een verblijfstitel afhankelijk te maken. Deze extra eis is dus in feite 
overbodig. Het stellen van die eis heeft wél ingrijpende neveneffecten. 
Terwijl men illegalen wil treffen, zullen in de praktijk vooral legaal hier 
verblijvende vreemdelingen er hinder van ondervinden. 

Uitgezonderde categorieën 

17. Na het voorafgaande kan ik over dit punt betrekkelijk kort zijn. Naast 
verblijfsduur en verblijfstitel wordt het kiesrecht verder nog afhankelijk 
gesteld van het al dan niet in dienst zijn van een andere staat én van het leven 
in gezinsverband met een zodanig persoon. Hoe kan een ambtenaar van de 
bevolkingsregistratie weten of aan deze laatste twee voorwaarden is voldaan? 
In de Memorie van Toelichting staat dat het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken de betrokken gemeenten zal berichten. Die mededeling doet alleen 
maar nieuwe vragen rijzen. Hoe komt het Ministerie aan die kennis omtrent 
dienstverband en gezinsleven? Moeten de gemeenten deze instructies steeds 
opvolgen? Beslist dat Ministerie dus in feite welke vreemdelingen wel of geen 
kiesrecht zullen hebben? Mag de vreemdeling tegenbewijs leveren? 
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18. Al deze vragen zijn opnieuw het gevolg van een ongeremde drang naar 
perfectionisme, die de voorgestelde regeling kenmerkt. In de toelichting 
wordt immers gesteld dat verreweg de meeste diplomaten en personeelsleden 
van internationale organisaties niet in de bevolkingsregisters staan ingeschre
ven en dus op die grond al van het kiesrecht zijn uitgesloten? (personen die 
niet in het bevolkingsregister staan ingeschreven zijn volgens het wetsontwerp 
immers geen ingezetenen en alleen ingezetenen hebben kiesrecht.) Is het echt 
nodig deze kleine restcategorie expliciet uit te sluiten? Hebben zich in 
Zweden, Noorwegen, Denemarken en Ierland, landen die op dit punt geen 
uitsluiting kennen, in de praktijk ooit problemen voorgedaan? Tenslotte rijst 
de vraag waarom niet alleen de bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
bekende (s)pionnen van vreemde staten van het kiesrecht worden uitgesloten, 
maar ook hun meerderjarige kinderen? Zou hun deelname aan de verkiezin
gen de gemeentelijke democratie of de buitenlandse betrekkingen van ons 
land echt in gevaar brengen? 

Conclusie 

19. De voorgestelde regeling wekt de indruk dat bij de interdepartementale 
coördinatie in deze aangelegenheid meer aandacht voor de vermeende 
deelbelangen van enkele betrokken ministeries(Justitie en Buitenlandse 
Zaken) is geweest dan voor de effecten va de regeling voor immigranten die 
geen Nederlander zijn. Die negatieve effecten van deze regeling van het 
kiesrecht zouden wel eens groter kunnen zijn dan het positieve effect dat 
wordt beoogd. Het streven is gericht op gelijkberechtiging maar het zal 
administratieve apartheid tot gevolg hebben. 

Het ontwerp is niet alleen in strijd met het onder punt 1.3 van de 
toelichting geformuleerde uitgangspunt: het kiesrecht van niet-Nederlandse 
ingezetenen zo min mogelijk beperken. Het ontwerp is tevens moeilijk te 
rijmen met de verklaarde beleidsdoeleinden van deze regering: bezuiniging 
en deregulering. De onnodige complexiteit van de regeling zal immers voor 
overheid en burgers veel extra kosten opleveren. 

20. Het zou beter zijn om lid 2 van artikel B la van het ontwerp naar 
Scandinavisch voorbeeld te vervangen door de volgende tekst: 'Zij die geen 
Nederlander zijn, dienen om kiesgerechtigd te zijn bovendien gedurende een 
onafgebroken periode van tenminste drie jaar ingezetene van Nederland te 
zijn.' Bij aanvaarding van die tekst kunnen dan lid 3 en 4 van het 
voorgestelde artikel B la en lid 2 van artikel D la vervallen. In artikel 11 C 
van het ontwerp kan dan met een identieke bepaling als de zojuist genoemde 
worden volstaan. 
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De toekenning van kiesrecht aan niet-Nederlandse ingezetenen is mijns 
inziens een belangrijk onderdeel van het Minderhedenbeleid. Het verschaft 
de immigranten daadwerkelijke invloed in de politieke besluitvorming. 
Bovendien is het een duidelijk teken voor immigranten én autochtonen, dat 
de regering haar eigen Minderhedenbeleid serieus neemt. De nu voorgestel
de regeling neemt (mogelijk onbedoeld) het risico van een averechts effect. 
De toekenning van het gemeentelijk kiesrecht moet mijns inziens niet tot elke 
prijs worden nagestreefd. 

Overigens ben ik van mening dat de negatieve gevolgen van het stellen van de 
expliciete verblijfstitel-eis veel ingrijpender en ernstiger zullen zijn dan de 
verlenging van de verblijfstermijn van drie tot vijf jaar. Die verlenging zal 
vooral synmbolisch effect hebben. Verreweg de meeste meerderjarige vreem
delingen zijn hier al veel langer dan vijf jaar. 

Bijlage 

Bepalingen omtrent kiesrecht in de wetgeving van enkele Europese landen. 

Zweden (Wet plaatselijk bestuur, hoofdstuk 2, artikelen 3 en 4): 
'aliens in Su·eden are entitled to participate in municipal elections if by 1 November, they have 
been registered as Su·edish residents for the three years preceding election year.' 
(bron: E. Özsunay, Participation of the alien in pubtic affairs, Council of Europe, Strasbourg 
1983, p. 19) 

Denemarken (art. 2 van de wet van 30 maart 1981 inzake gemeentelijke verkiezingen): 
'Kiesrecht voor de burgerlijke vertegenu·oordiging in Kopenhagen en voor de gemeentebesturen in 
de overige gemeenten in het land en provinciale gemeenten hebben met de in stuk 2 vermelde uit
zondering (een) ieder, die de 18-jarige leeftijd heeft bereikt en (vast) woonachtig is in de gemeente. 
Personen die geen Deens geboorterecht hebben, hebben evenwel slechts kiesrecht, indien zij in het 
rijk (vast) tmonachtig zijn geu:eest gedurende de drie jaren voorafgaand aan de verkiezing.' 

Noorwegen (wet van april 1983): 
'In April1983 the Nonagian Storting resolved to giveforeign citizens u·ho have lived in Norway 
for 3 years the right to vote in elections to municipal and county councils.' 
(uit: Noors Rapport voor de Tweede Wereldconferentie tegen Rassendiscriminatie, Genève, 
aug. 1983, UN-document A/CONF. 119/20; de eerste verkiezingen waarvoor deze regeling 
gold, zijn in september 1983 gehouden). 

(NB. In alle drie Scandinavische landen hebben de vreemdelingen kiesrecht zowel voor 
gemeentelijke als voor provinciale raàèn.) 

Ierland (artikel 5. lid 2(a) van de Electoral Act 1963): 
'A personshall be entitled to beregistered as alocal government elector in alocal electoral area ij 
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he has reached the age of tlrenty-one years and 
(i} he Kas, on the qualifying date, ordinarily resident in that area, or 
(i i) he has, during the u·hole of the period of six months ending on the qualifying date, occupied, 
as ou_.ner or tenant, any land or premises in that area.' 

Groot-Brittannië (Representation of the People Act 1949): 
'Residents in the constituency on the qualifyi.ng date (1 0 October) are entitled to registration and 
to vote in all elections.' 
( Özsunay 1983, p. 21 ). 'Aliens' zijn van het kiesrecht uitgesloten. Volgens art. 50 ( 1) van de Bri
tish Nationality Act 1981 zijn onderdanen van de Republiek Ierland en van de Commonwealth 
landen echter geen 'aliens' en hebben daarom kiesrecht. Ze vallen echter wel onder de 
immigratie-wetgeving. De Representation of the People Act stelt geen eisen aan de verblijfsrech
telijke status van deze kiezers. 
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Rectificatie van achterstand of 
rectificatie van achterstelling 

Meindert Fennema* 

Abstract 

Aan de hand van een gevalsbeschrijving, de verwikkelingen rond de benoe
ming van een aantal coördinatoren minderhedenbeleid in Amsterdam, wordt 
vastgesteld dat discriminatie van zwarte kandidaten heeft plaatsgevonden. 
Vervolgens wordt uiteengezet, hoe van sommige kanten als 'oplossing' voor 
discriminatie wordt gepleit voor 'positieve discriminatie'. Dit is een gevaarlijke 
ontwikkeling en bovendien feitelijk onjuist. Beter is het te spreken van 
rectificatie van achterstelling ten gevolge van discriminatie, die thans plaats
vindt, en rectificatie van achterstand ten gevolge van discriminatie in het 
verleden. Dat voorkomt beeldvorming over het 'voortrekken' van buitenlan
ders, waar in werkelijkheid sprake is van het scheppen van gelijke mogelijkhe
den. 

In de discussie over 'positieve discriminatie' wordt dat begrip zowel door 
voor- als door tegenstanders in verband gebracht met onrechtvaardigheden in 
het verleden. Een voorkeursbehandeling voor Surinamers en Antillianen, zo 
argumenteerde Derek L. Phillips in Beleid en Maatschappij (1982), is 
gerechtvaardigd als rectificatie van vroegere onrechtvaardigheden.' Anderen 
brengen daar tegenin dat de slachtoffers van vroegere onrechtvaardigheden 
niet de begunstigden zijn van de huidige voorkeursbehandeling, en, omge
keerd, dat de autochtone Nederlanders die door een dergelijke voorkeursbe
handeling benadeeld zouden worden, part noch deel hebben gehad aan de 
wandaden van hun voorouders. 

Hoewel Phillips een aantal tegenargumenten vakkundig ontzenuwt, en 
bovendien niet ontkent dat ook mi nog discriminatie vóórkomt, acht ik zijn 
bijdrage in de discussie niet zonder meer positief. Dat komt omdat hij geen 
onderscheid maakt tussen achterstand (als gevolg van discriminatie in het 
verleden) en achterstelling (als gevolg van discriminatie in het heden). 

l. Derek L. Phillips, De rectificatie van onrechtvaardigheid, in: Beleid en Maatschappij 1982/5, 
blz. 129-137. 

* Meindert Fennema is wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de subfaculteit Politicologie, 
Universiteit van Amsterdam 
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Door het bestrijden van zowel achterstand als achterstelling rectificatie 
te noemen (of erger: positieve discriminatie) gebruikt men dat begrip ook in 
gevallen waar het niet van toepassing is. Door te spreken van een voorkeurs
beleid waar in feite slechts sprake is van een antidiscriminatiebeleid speelt 
men racisten in de kaart. Daarmee wordt immers ten onrechte gesuggereerd 
dat bijvoorbeeld gekwalificeerde allochtone kandidaten bij eventuele benoe
ming hun baan eerder te danken hebben aan hun afkomst dan aan hun 
capaciteiten. 2 

Ik zál mijn kritiek op de benadering van Phillips illustreren aan de hand 
van een geval van discriminatie bij het Coördinatiebureau Minderhedenbeleid 
van de Gemeente Amsterdam. 

Het Coördinatiebureau Minderbedenbeleid 

Nadat al vanaf 197 4 aangedrongen was op een betere organisatie van het 
minderhedenbeleid van de gemeente Amsterdam werd eindelijk in 1981 het 
mes gezet in de bestaande ambtelijke structuur en een klein Coördinatiebu
reau in het leven geroepen dat het minderhedenbeleid van verschillende 
afdelingen op het stadhuis zou gaan stimuleren en coördineren. Ten gevolge 
van dat besluit werd in maart 1982 een advertentie geplaatst waarin naast 
een hoofd van bureau en een 'procescoördinator' zes beleidsmedewerkers 
werden gevraagd. In het programma-akkoord voor de gemeenteraadsperiode 
1982-1986 was inmiddels opgenomen dat dergelijke plaatsen bij voorkeur 
bezet dienden te worden door immigranten zelf. De sollicitatieprocedure was 
echter al in gang gezet en de betrokken ambtenaren waren dus niet gehouden 
dit criterium in de advertentietekst op te nemen of in de selectie te laten 
meespelen. In de advertentietekst werd uitsluitend gevraagd: 'opleiding dan 
wel ervaring op universitair niveau; kennis van het specifieke beleidsterrein; 
affiniteit met de minderhedenproblematiek; goede contactuele en redactionele 
vaardigheden'. 

Zelfs de mededeling dat 'allochtonen nadrukkelijk worden verzocht te 
solliciteren', zoals dat bijvoorbeeld in veel advertenties ten aanzien van 
vrouwen wordt gedaan, kon er niet af. Niettemin reageerden tenminste 48 
allochtonen op de advertentie, waarvan ongeveer de helft aan de in de 
advertentie genoemde eisen leek te voldoen. Toen de kruitdampen rond de 
benoemingscommissies waren opgetrokken, bleek slechts één allochtoon 
benoemd te zijn. De overige zeven plaatsen werden bezet door acht authentie
ke Hollanders (bij Huisvesting was een tweelingbaan ingesteld). 

2. J. Stapel, De profiteurs van positieve discriminatie, in: Beleid en Maatschappij 1984, blz. 4. 
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Een geval van discriminatie? 

Eén van de afgewezen allochtonen was de heer C.E.S. Choenni, een 
politicoloog die na afloop van zijn studie door prof. Köbben was aangetrokken 
om onderzoek te doen naar de contacten tussen leden van etnische minderhe
den en de instellingen van de gemeente Den Haag. Ook deed hij een zeer 
boeiend onderzoek onder Surinaamse bejaarden. Hij had op vier van de zes 
vacatures gesolliciteerd en was tot zijn verbazing maar voor één ~ollicitatiege
sprek uitgenodigd. Tijdens dat gesprek was hem de vraag voorgelegd of hij, 
gezien zijn - Surinaamse - afkomst, wel voldoende objectiviteit in acht zou 
kunnen nemen tegenover zijn toekomstige clienten. Choenni antwoordde 
geprikkeld met een tegenvraag: hij vroeg zich af of de betreffende ambtenaar, 
gezien zijn - Hollandse - afkomst, wél voldoende objectiviteit in acht zou 
kunnen nemen ... 

Na zijn afwijzing aanvaardde Choenni een betrekking bij de Landelijke 
Federatie van Surinaamse Welzijnsinstellingen. Toen hij vernam dat er uit 
alle sollicitatieprocedures maar één allochtone kandidaat benoemd was, en 
bovendien de Hollandse kandidaat aan wie men boven Choenni de voorkeur 
had gegeven duidelijk minder gekwalificeerd bleek, besloot hij alsnog een 
adres aan de gemeente te richten. 

Ook een aantal betrokken ambtenaren liet doorschemeren dat Choenni 
ten onrechte niet benoemd was. In een uitgelekte notitie van één van de leden 
van de sollicitatiecommissie, Bert Niemeijer, werd Choenni's aanvankelijke 
vermoeden bevestigd. Daarin werd opgemerkt dat 'de heer Choenni zich, op 
zichzelf niet laakbaar, maar voor de functie minder gewenst, nogal op zijn 
eigen groepering richtte ( ... ). Hij vertoonde opmerkelijk weinig affiniteit met 
andere etnische groeperingen. ' Choenni was door deze notitie diep gegriefd, 
vooral omdat het juist de sollicitatiecommissie was geweest die het gesprek 
steeds weer in de richting van zijn etnische afkomst had gestuurd en geen 
enkele vraag had gesteld over zijn kennis omtrent mediterrane groepen. 

Meer in het algemeen kan men zeggen dat de argumentatie van de 
betreffende benoemingscommissie nogal koloniaal aandoet. Het argument 
dat etnische groepen zich ten opzichte van elkaar etnocentrisch gedragen is 
lange tijd gebruikt om de benoeming van Hollandse bestuursambtenaren in 
de kolonien te rechtvaardigen, en wordt, naar ik vrees, nog steeds gebruikt -
en niet alleen in Amsterdam - om voor beleidsfuncties op het terrein van 
etnische minderheden bij voorkeur Hollands personeel aan te trekken. Zo 
zijn er van de 133 'coördinatoren minderhedenbeleid' die ons land rijk is, 
slechts vier zwart. 
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Een ambtelijk onderzoek 

De wethouder van Personeelszaken, R. W alraven, gaf naar aanleiding van 
Choenni's adres aan de Afdeling Bestuursinformatie opdracht een onderzoek 
in te stellen. Op voorstel van Hans van Oyen, hoofd Coördinatiebureau 
Minderheden - en als zodanig in feite direct betrokkene - werd besloten 
allerlei 'zeer moeilijk te meten (zeker posthoc) variabelen buiten beschouwing 
te laten'. De vraagstelling zou moeten luiden: 'Speelde etniciteit een rol bij het 
wel of niet uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek'.a Het was de 
onderzoekster, Mariêlle Freeman, dus niet toegestaan op de 'zaak Choenni' 
zelf in te gaan, ook al bestond daarover schriftelijk materiaal. Sterker nog, zij 
mocht - strikt genomen - ook niet ingaan op de fase die volgde op het eerste 
sollicitatiegesprek, dat wil zeggen op de uiteindelijke selectieprocedure. In 
weerwil van deze beperkingen produceerde Freeman een bijzonder interes
sant onderzoeksrapport. 

Zij baseerde zich op de sollicitatiebrieven, voorzover deze althans niet 
vernietigd waren, hetgeen voor wat betreft het hoofd en de procescoördinator 
van het Coördinatiebureau het geval was. Ook voor de andere zes functies 
bleken niet alle brieven beschikbaar. Met name bij Volkshuisvesting en 
Personeelszaken waren brieven zoek, zodat uiteindelijk slechts vier sollicita
tieprocedures geanalyseerd konden worden. Voor deze vier vacatures hadden 
zich in totaal 158 kandidaten gemeld, waarvan 48 allochtonen. Bijna 
eenderde dus. Van de autochtonen voldeed iets minder dan de helft aan twee 
van de drie in de advertentietekst opgenomen en voor de onderzoekster 
controleerbare criteria. Van de allochtonen was dat iets meer dan de helft. Op 
grond van deze gegevens kon worden berekend dat de Afdeling Sociale 
Zaken te weinig allochtonen had uitgenodigd voor een eerste gesprek. Voor 
de andere vacatures was dat niet het geval. 

Over het geheel genomen bleek dat van alle gekwalificeerde sollicitan
ten eenderde allochtonen was, terwijl ook eenderde van de voor een gesprek 
uitgenodigde kandidaten allochtoon was. Op de voorgeschreven onderzoeks
vraag was het antwoord dus dat 'etnische afkomst geen negatieve, maar ook 
geen positieve rol gespeeld had. 'Wat betreft de uiteindelijke benoemingen kan 
dat niet gezegd worden. 'Als het aandeel gekwalificeerde sollicitanten van 
allochtone afkomst bij de overige vacatures overeenkomt met deze vier 
vacatures, dan zou te verwachten zijn dat bij eenderde deel van de acht 
vacatures allochtonen benoemd zouden zijn, zelfs zonder dat er van voor-

3. Speelde etnische afkomst een rol bij de uitnodiging voor een eerste sollicitatiegesprek voor de 
vakatures beleidsmedewerker minderhedenbeleid? Augustus 1984, afdeling Bestuursinforma
tie van de gemeente Amsterdam. 
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rangsbeleid sprake hoeft te zijn. Het geeft te denken dat in werkelijkheid slechts 
bij één vacature een allochtone sollicitante is benoemd.' (onderzoeksrapport). 
Aldus de onderzoekster, die daarmee in niet mis te verstane bewoordingen 
aangeeft dat er wel degelijk sprake is geweest van een voorrangsbeleid: men 
heeft bij het bemensen van het Coördinatiebureau Minderhedenbeleid syste
matisch voorrang gegeven aan autochtonen. Het 'geval Choenni' laat zien dat 
dat waarschijnlijk een direct gevolg is van discriminatie. Met zekerheid is dat 
niet te zeggen. Het is mogelijk dat bij de sollicitatieprocedures 'andere 
factoren een rol spelen die voor allochtone sollicitanten belemmerend werken' 
(onderzoeksrapport). Eén daarvan zou kunnen zijn dat men goed ingevoerd 
moet zijn in het PvdA-circuit. Zoals bekend zijn allochtonen in die kringen 
met een lantaarntje te zoeken. In dat geval zou er eerder sprake zijn geweest 
van politieke discriminatie die echter een indirecte vorm van rasdiscriminatie 
met zich meebrengt. 

Behandeling in de raadscommissie 

Tijdens de vergadering van de raadscommissie die op 12 oktober 1 984 haar 
oordeel moest vellen over het rapport, bleek dat een deel van de raadsleden 
daarmee danig in zijn/haar maag zat. Men voelde wel dat 'er iets mis gegaan 
was', maar aarzelde toch de conclusie te trekken dat er inderdaad sprake was 
geweest van discriminatie. Met name de PvdA-woordvoerster, Joke Koningh, 
wilde het liefst 'vooruitkijken'. Om de autochtone kool en de allochtone geit te 
sparen pleitte zij nadrukkelijk voor een voorrangsbehandeling van allochto
nen, zonder te willen toegeven dat er in het geval Choenni, of, meer in het al
gemeen, bij de genoemde sollicitatieprocedures sprake was geweest van 
discriminatie. Ook de andere fracties wilden, met uitzondering van de 
CPN-woordvoerster Tara Oedaray Singh Varma, niet zo ver gaan. Men wilde 
niet uitsluiten dat er sprake was geweest van discriminatie, maar om dat te 
bewijzen achtte men verder onderzoek noodzakelijk. Tegelijkertijd was men 
echter van mening dat het vrijwel onmogelijk zou zijn discriminatie werkelijk 
aan te tonen. Het merendeel van de raadsleden was dan ook verbouwereerd 
toen wethouder Walraven verklaarde: 'Ik wil er zelf één heel duidelijke 
conclusie uit trekken, namelijk dat er voor iedere functie steeds opnieuw 
redenen kunnen worden aangevoerd waarom in de concrete situatie voorkeur 
wordt gegeven aan een autochtone Nederlander boven iemand uit de minder
heden, maar als dan in alle gevallen bliJkt dat een Nederlander de voorkeur 
heeft gekregen, dan spreekt daaruit discriminatie en achterstelling van 
etnische minderheden, dat moeten we durven erkennen. ' 

Met uitzondering van mevrouw Koningh sprak, in tweede termijn, 
niemand de wethouder tegen. De commissie erkende daarmee dat institutio-
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nele discriminatie door het onderzoeksrapport aangetoond was. Het bestaan 
van individuele discriminatie was daarmee nog niet erkend (en werd, als men 
de woorden van Walraven goed leest, ontkend) maar het ligt voor de hand aan 
te nemen dat die er ook geweest moet zijn. Hoe anders is het te verklaren dat 
ondanks de beschikbaarheid van gekwalificeerde allochtonen er steeds een 
autochtone kandidaat benoemd werd? Het schriftelijk oordeel over de heer 
Choenni is mijns inziens voldoende aanwijzing dat in die procedure gediscri
mineerd is. 

Achterstand of achterstelling? 

Er was in de raadscommissie grote unanimiteit over de noodzaak om als 
gemeente bij de personeelsselectie allochtone sollicitanten een voorkeursbe
handeling te geven, en ook bij promotie 'groepen die in een achterstandssitua
tie verkeren bij gelijke kwalificatie voorrang te verlenen' (W alraven). Vaak 
wordt dat 'positieve discriminatie' genoemd. Maar wat betekent positieve 
discriminatie in de praktijk? 

Mijn stelling is dat veel wat in de wandeling positieve discriminatie 
genoemd wordt, in werkelijkheid beschouwd moet worden als het opheffen 
van negatieve discriminatie. Dit mag een woordenspel lijken, het is echter van 
enorme politieke betekenis. Door negatieve discriminatie niet te erkennen en 
de opheffing ervan positieve discriminatie te noemen, speelt men namelijk de 
Centrumpartij in de kaart. Het erkennen van discriminatoire praktijken is dus 
niet alleen een kwestie van morele integriteit, het is een absolute voorwaarde 
van een antiracistisch beleid. 

Laat ik beginnen met een voorbeeld van werkelijke positieve discrimina
tie. Amsterdamse crèches zitten te springen om Marokkaanse, Surinaamse of 
Turkse groepsleidsters, omdat er veel Marokkaanse, Surinaamse en Turkse 
kinderen op een crèche zitten en er vrijwel uitsluitend Hollandse leidsters 
zijn. Het aanbod van gekwalificeerde leidsters uit de betreffende groep is 
echter gering, omdat maar weinig (potentiële) sollicitanten de vereiste 
vooropleiding hebben. In zo'n geval kan men overwegen bepaalde opleidin
gen uit de landen van herkomst gelijk te stellen met de Nederlandse 
opleidi~gen of een urgentieopleiding op te zetten. Dergelijke maatregelen zijn 
gericht op het wegwerken van een achterstand. Een beleid dat daarop gericht 
is kan men inderdaad een voorrangsbeleid noemen. Een dergelijk beleid 
wordt echter vrijwel nergens - en ook niet in Amsterdam - gevoerd. 

In het algemeen houdt men vast aan de eis dat alleen 'bij gelijke 
kwalificaties' de voorkeur aan een allochtone kandidaat gegeven wordt. Op 
basis van een dergelijke formulering kán een voorrangsbeleid gevoerd 
worden, maar zeker is dat allerminst. Alles hangt immers af van de 
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interpretaties van het begrip 'gelijke kwalificaties'. In de praktijk komt het 
haast nooit voor dat een benoemingscommissie unaniem van mening is dat 
een aantal kandidaten precies gelijke kwalificaties heeft. Een zeer strikte 
toepassing van de eis leidt er vrijwel altijd toe dat ieder lid van de commissie 
één kandidaat het meest gekwalificeerd acht, ook al kunnen zij van mening 
verschillen over de vraag wie dat is. Bovendien, en dat is erger, kan een be
noemingscommissie vanuit een gemeenschappelijk vooroordeel unaniem van 
mening zijn dat de allochtone kandidaten juist minder geschikt zijn (men acht 
ze bijvoorbeeld 'te emotioneel' of meent dat hun Nederlands te wensen 
overlaat; dat laatste is soms het geval maar vaak ook ontbreekt het besef dat 
er bijvoorbeeld zoiets bestaat als Surinaams Nederlands, een taal die evenals 
het Vlaams recht op een eigen bestaan dient te hebben). 

In al die gevallen leidt dus de formulering dat 'allochtonen' bij gelijke 
kwalificaties de voorkeur verdienen, niet tot een daadwerkelijke voorrangsbe
handeling. 

Nog minder is dat het geval bij uitdrukkelijke aansporingen om toch vooral te 
solliciteren. Het komt namelijk voor dat er wel geschikte allochtone 
kandidaten voor een functie zijn, maar dat deze niet solliciteren. Dat kán zijn 
omdat zij niet in het circuit zitten waarin de informatie over de sollicitatie cir
culeert (vooral bij grote werkloosheid worden vacatures vaak opgevuld door 
iemand uit 'eigen kring' zonder dat daarvoor een advertentie verschijnt); het 
is ook mogelijk dat zij andere kranten lezen dan die waarin over het algemeen 
geadverteerd wordt. V aker speelt ervaring met discriminatie een rol. Men 
merkt de advertentie wel op maar meent toch geen kans te maken vanwege 
zijn of haar etnische afkomst. De eerste soort belemmering kan men 
proberen weg te nemen door ook in bladen te adverteren die veel door leden 
van etnische groepen gelezen worden, de tweede door in de advertentietekst 
op te nemen dat 'allochtonen nadrukkelijk verzocht worden te solliciteren'. 
Beide maatregelen zijn inmiddels door de gemeente Amsterdam genomen, 
maar op zichzelf betekenen dergelijke maatregelen nog geen voorrangsbe
handeling. Er spreekt slechts uit dat men streeft naar het uitbannen van 
discriminatie. 

Tenslotte wil ik wijzen op een mechanisme dat bij uitstek discriminerend 
werkt: de interne sollicitatie, die zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven 
veel voorkomt. Op zichzelf ligt het voor de hand dat een werkgever - daartoe 
aangespoord door de vakbonden - probeert gedwongen ontslagen te 
voorkomen door de mogelijkheden voor overplaatsen zo groot mogelijk te 
maken. Een dergelijk beleid betekent echter tevens dat het zittend personeel 
bij vrijgekomen vacatures vrijwel absolute voorrang heeft. Met name in een 
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periode van inkrimping van het personeelsbestand betekent dat uitsluiting 
van nieuwe groepen. Niet alleen jongeren worden daardoor getroffen, maar 
ook andere nieuwkomers op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld leden van 
etnische groepen. Dat betekent dat instellingen die bij inkrimping een interne 
sollicitatieprocedure hebben ingesteld (bij de gemeente Amsterdam heel 
treffend 'het netwerk' genoemd) in feite een discriminatoir beleid voeren. 

Het mag dan ook geen toeval heten dat toen wethouder Walraven in de 
genoemde raadscommissie hoog opgaf over de maatregelen die de gemeente 
Amsterdam genomen had en zou gaan nemen om meer allochtonen aan te 
stellen, raadslid Frank Köhler (PSP) enigszins achterdochtig informeerde of 
deze maatregelen niet in strijd waren met de interne sollicitatieregeling. 
Köhler hoefde zich geen zorgen te maken: de interne sollicitatie is en blijft de 
hoeksteen van het gemeentelijk personeelsbeleid. En daarmee blijven de 
kansen van allochtonen op een baan bij de gemeente Amsterdam ondanks 
alle fraai uitziende regelingen minimaal. Anders gezegd: het beleid van 
directe positieve discriminatie blijft ondergeschikt aan het beleid van indirec
te negatieve discriminatie. 

Conclusie 

Veel van wat aangeduid wordt met positieve discriminatie blijkt bij nadere 
analyse de inhoud van dat begrip helemaal niet of niet helemaal te dekken. 
Het gebruik van die term is niet zonder gevaar omdat de term suggereert dat 
allochtonen een voorrangsbehandeling zouden krijgen. 

Beter is te spreken van rectificatie, waarbij ook dit begrip op twee 
manieren kan worden uitgelegd. Als pakket van maatregelen ter bestrijding 
van nog steeds aanwezig racisme gaat het om rectificatie van achterstelling. 
Bestrijding van de gevolgen van racisme uit het verleden is dan rectificatie 
van achterstand. Het blijkt gemakkelijker toe te geven dat in het verleden 
gediscrimineerd is (door anderen) dan toe te geven dat dat nog steeds gebeurt 
(dus misschien ook wel door jezelf). Door achterstelling achterstand te 
noemen verdwijnen racisme en discriminatie uit het zicht en wordt de 
rectificatie charitas in plaats van recht doen. 
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Oude tradities en nieuwe obstakels 

Over nationaal antifascisme en nieuw antiracisme 

Malthijs Hisschemöller* 

Abstract 

In dit artikel worden een empirische en een theoretische vraag aan de orde 
gesteld: 1. Wat is de oorzaak van de paradox, dat democratische Nederlandse 
partijen, ook de meest linkse, tot dusver de essentiële kritiek van democratische 
organisaties van buitenlanders in Nederland niet blijken te onderkennen? 2. 
Wat klopt er niet aan Barkers theorie van het 'nieuwe' racisme? De historische 
ontu·ikkeling van racisme en antiracisme in Nederland wordt vervolgens 
beschreven aan de hand van een case-study naar het antiracisme van de CPN. 
Deze partij nam als eerste in de Nederlandse politiek een ondubbelzinnig 
antiracistisch standpunt in door de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië te 
steunen. In februari 1941 WQ,S de CPN initiator van de Februaristaking tegen 
de jodenvervolgingen. Antiracisme was in de partij-ideologie verbonden met 
het internationalisme en de klassesolidariteit. Na de oorlog leidde een aantal 
ontu·ikkelingen tot de opkomst van nationalisme als element in de partij-ideo
logie. Bovendien ontstond in de jaren zestig een antiracistische consensus 
tussen de CPN en de meeste andere politieke partijen als voorwaarde van de in
tegratie van de CPN in de Nederlandse politiek. Fascisme en racisme werden 
sindsdien als twee kanten van dezelfde medaille beschouwd. Drie factoren 
u·orden als oorzaken van de onder 1. geformuleerde paradox beschouwd: a. de 
antiracistische consensus, b. het nationalisme en c. het verlicht koloniale 
denken. De theorie van het nieuwe racisme tenslotte houdt geen rekening met 
de plaats van racisme in de concrete sociale werkelijkheid. Het racisme van nu 
kent geen wezenlijk andere uitgangspunten dan het racisme van vroeger. 

'Nee, ik verdiep me niet alleen in Europa. De moderne tijd voedt miJ. 
Inlanders, ]ap~nners, Chinezen, Indiërs, Arabieren - zij allen samen 
vormen de wolvin, die mij voedt en zoogt, die van mij de stichter van Rome 

* De auteur is politicoloog en als contract-onderzoeker werkzaam bij de Rijksuniversiteit van 
Leiden. 
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zal maken. .. . Ik ben een kind van alle volken, van alle tijden, 
Pramoedya Ananta Toer 
Kind van alle volken. 

'Algemeen voelde men, dat voor zo'n terreurscheppende machthebber geen 
respect als overheid meer gewettigd is. De smaad, de ]oden aangedaan, voelde 
men als een Nederlandse smaad.' 
B.A. Sijes 
De februaristaking 

Inleiding 

Wat is vandaag de dag racisme? En hoe moeten we het bestrijden? Deze nauw 
samenhangende vragen worden de laatste tijd in Nederland door velen 
gesteld, terwijl over de antwoorden lang geen eensgezindheid bestaat. Waren 
het enige jaren geleden nog voornamelijk Nederlandse organisaties, die het 
gezicht van het antiracisme bepaalden, thans doen organisaties van buitenlan
ders van zich spreken. Zij richten zich in de eerste plaats tegen het structurele 
racisme in de Westeuropese samenlevingen. In dit verband vestigen zij de 
aandacht op het overheidsbeleid, dat dikwijls discriminerend uitpakt ten 
opzichte van buitenlanders en de ongelijke rechtspositie bestendigt. Maar ook 
linkse partijen en organisaties in Nederland zijn het mikpunt van kritiek, zoals 
bleek op de studieconferentie tegen racisme, die 19 augustus 1984 in 
Amsterdam plaatsvond. De inleiders! wezen erop, dat partijen als de CPN en 
de PSP slechts oog hebben voor de uitwassen van het racisme, zoals de 
Centrumpartij en de meest inhumane aspecten van het vreemdelingenbeleid, 
zoa\s de (afgewende) uitzetting van de dertienjarige Surinaamse jongenSjam 
Chatterpal. 'Daardoor heeft hun streven slechts één effect: zij geven (sic) het 
bestaande overheidsbeleid een menselijk gezicht. Dit alles heeft tot gevolg dat 
de organisaties van buitenlanders in een marginale positie gedwongen wor
den.' Op het eerste gezicht is hier sprake van een paradox: juist doordat alle 
democratische groeperingen in Nederland zich op een antiracistisch stand
punt plaatsen en zij het probleem racisme een vaste plaats op de politieke 
agenda hebben gegeven zijn zij niet in staat de eisen van buitenlanders en hun 
organisaties te signaleren.2 

I. Vgl. de inleiding door het Samenwerkingsverband van democratische organistaies van 
buitenlanders elders in dit nummer. 

2. H.ier is sprake van conflicterende antiracistische 'ethieken'. De Nederlandse organisaties 
Z~Jn weliswaar bewust an~iracistisch, maar door hun specifieke kijk op het (anti)racisme zijn 
ZIJ er vooralsnog met m geslaagd de essentie van de grieven van de buitenlandse 
organisaties te ond~rkennen. Het begrip ethiek staat nadrukkelijk tegenover 'belang'. Vgl. 
miJn paper over d1t onderwerp (Hisschemöller, 1984 ). 
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Oud en nieuw racisme 

Hoe valt deze paradox te verklaren? Op deze vraag zal ik in dit artikel ingaan. 
Uiteraard kan ik hierbij niet heen om de aard van het huidige racisme en de 
verschillen in overeenkomsten daarvan met het racisme van vroeger. In 
navolging van Barker ( 1981) wordt in voornamelijk linkse kring thans de 
nadruk gelegd op als wezenlijk beschouwde verschillen tussen racisme van 
vroeger en nu. Het 'oude' racisme werd gelegitimeerd met theorieën, die 'de 
superioriteit van het blanke ras' trachtten aan te tonen. Het 'nieuwe' racisme 
ontleent daarentegen zijn legitimiteit aan theorieën, waarin het samenleven 
van mensen met uiteenlopende culturen onmogelijk wordt geacht. Niet' de 
vermeende superioriteit, maar het anders zijn is het centrale element in het 
'nieuwe' racisme. De vraag of de theorie van het nieuwe racisme klopt, is 
geen academische kwestie. Want indien er inderdaad sprake is van een nieuw 
racisme, dan zal er ook een nieuw antiracisme ontstaan om het effect te 
bestrijden. Het onderscheid 'oud' -'nieuw' heeft dus strategische implicaties. 

De hiervoor gesignaleerde wrevel bij buitenlandse organisaties in 
Nederland over het optreden van Nederlandse partijen en organisaties zou 
erop kunnen wijzen, dat Barker gelijk heeft. De paradox is met behulp van 
Barkers theorie te verklaren. 

Ik heb met de theorie ;an Barker evenwel twee problemen. in de eerste 
plaats dringt zich de vraag op: als nu het 'oude' bekende racisme verdwenen 
is en er thans sprake is van een 'nieuw', wezenlijk ander racisme, waarom 
zouden we dat nog racisme noemen? Is het in dat geval niet beter van 
neonaûonalisme of van etnocentrisme te spreken? En ten tweede komt het mij 
voor, dat het benadrukken van een onderscheid oud-nieuw het huidige 
racisme onvermijdelijk in verband brengt met de aanwezigheid van buitenlan
ders. V anclaar is het slechts een kleine stap naar de common sense-opvatting 
dat racisme veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van buitenlanders. 

Het lijkt mij dan ook beter ervan uit te gaan dat het huidige racisme niet 
wezenlijk verschilt van het racisme van zo'n vijftig jaar geleden. Een 
historische beschrijving van racisme en antiracisme in hun veranderende 
maatschappelijke context kan èn de huidige verschijningsvorm van het 
racisme verklaren èn de gesignaleerde paradox enigszins ophelderen. Daar
bij ga ik ervan uit, dat racisme als zodanig niet uit andere verschijnselen te 
verklaren is.3 Racisme als ideologisch element is in mijn opvatting niets 

3. Ik beschouw racisme dus niet als de te verklaren, maar als een verklarende variabele. In de 
gangbare theorievorming wordt daarentegen getracht racisme als verschijnsel te verklaren, 
bijvoorbeeld uit sociale of culturele factoren. Vgl. in dit verband ook het interview met 
Wertheim elders in dit nummer. 
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anders dan het hanteren van biologische afstamming als criterium van 
onderscheid. 4 

Bij mijn beschrijving van het antiracisme m Nederland is een beperking 
noodzakelijk. Alle politieke stromingen stellen zich immers op een antiracis
tisch standpunt. Op grond van een aantal overwegingen ligt een nadere 
beschouwing van de ideologie en politieke praktijk van het communisme in 
Nederland, vertolkt door de CPN, voor de hand. Ten eerste was de CPN de 
eerste politieke partij die zich consequent antiracistisch opstelde. Als enige 
verzette het communisme zich vóór de Tweede Wereldoorlog tegen de 
koloniale onderdrukking van Indonesië (paragraaf 1). Ten tweede had de 
CPN een actief aandeel in de strijd tegen het fascisme en nam zij het initiatief 
tot de Februaristaking in 1941 (paragraaf 2). Op grond hiervan zou men 
kunnen veronderstellen dat de partij thans bijzonder open staat voor de eisen 
van organisaties van buitenlanders met betrekking tot het structurele racisme 
in de Nederlandse samenleving. Dit is - althans tot dus ver - evenwel niet het 
geval (paragraaf 3). Door de uiteenzetting goeddeels te beperken tot de CPN 
bestaat de kans dat een aantal relevante factoren buiten beschouwing blijft, 
die niet voor deze partij maar wel voor andere gelden. Omgekeerd lijken mij 
de voornaamste ideologische belemmeringen in de CPN, de impliciete 
koppeling tussen racisme, fascisme en het nationalisme, zeker ook in andere 
partijen aanwezig (paragraaf 4 ). 

I. Internationalistisch antiracisme (tot 1940) 

De Russische Revolutie was niet alleen het signaal voor een kortstondige 
revolutionaire opleving in Europa. Wellicht van nog meer betekenis was zij 
voor de antikoloniale strijd. De omverwerping van het tsaristisch bewind 
luidde een - zij het kortstondige - periode in waarin de Russische koloniën in 
Azië en Europa het 'recht der naties op zelfbeschikking' in praktijk brachten. 
Het antikapitalistische élan in de Sowjet-Unie was bovendien een morele 
steun voor de nog jonge antikoloniale beweging. Niet alleen kwam het in een 
aantal koloniën tot de oprichting van communistische partijen, ook bestaande 

4. Racisme is in deze definitie dus geen maatschappelijk verschijnsel maar primair een 
ideologisch element, dat gearticuleerd met andere elementen de vorm aanneemt van 
verschijnselen, die als racistisch betiteld kunnen worden. Voorwaarde hiertoe is wel dat de 
groepen verticaal worden afgebakend. Bij horizontale afbakening leidt het criterium 
biologische afstamming tot een notie als: 'wie voor een dubbeltje geboren is .. .' Vgl. voor 
eeP nadere theoretische onderbouwing van mijn ideologietheorie mijn uiteenzetting eerder 
in Komma (1982). 
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nationalistische en islamitische groeperingen namen tijdelijk antikapitalisti
sche eisen op in hun programma. Dit was onder meer het geval met de 
Sarekat Islam in Nederlands Indië. Het antiracisme van de communistische 
beweging vloeide direct voort uit haar analyse van het imperalistische 
systeem. Het tweede congres van de Comintern (1919) schaarde zich achter 
de opvatting verwoord door de uit Brits Indië afkomstige afgevaardigde Roy. 
Naar zijn mening waren de koloniale machten uitsluitend dankzij het bezit van 
hun koloniën in staat concessies te doen aan de arbeiders in hun landen. Dit 
leidde tot een duurzame ondergraving van het klassebewustzijn. Wanneer 
evenwel een revolutie in Azië de stroom koloniale winsten zou doen stoppen, 
zou ook een rev.olutie in West-Europa kans van slagen hebben. Voor het eerst 
in de geschiedenis bestond er nu een politieke beweging in Europa, die de 
hoop op vooruitgang mede vestigde op ontwikkelingen in economisch en 
technologisch achtergebleven gebieden. De antikapitalistische strijd in Euro
pa en Amerika werd als gelijkwaardig beschouwd aan de antikoloniale strijd 
m de rest van de wereld. 

Eurocentrisme 

Deze oriëntatie stuitte zeker op weerstand in sommige Europese afdelingen 
van de Comintern. Na de dood van Lenin werd bovendien de internationale 
solidariteit meer en meer ondergeschikt gemaakt aan de verdediging van de 
Sowjet-Unie. Belangrijk evenwel is de tweeslachtigheid die voortkwam uit het 
eurocentrisch karakter van het marxisme zelf.S Claudin (1975) stelt, dat 'de 
immanente logica van Marx's theorie over de socialistische wereldrevolutie 
t1ree in u·ezen 'eurocentrische' ideeën bevatte. Het eerste, van strategische 
aard, hield in dat de bevrijding van de door het kapitalisme uitgebuite 
gebieden een resultaat zou zijn van de revolutie in het westen. Het tweede, van 
culturele aard in de breedste zin, hield in dat de overgang van de wereld naar 
het socialisme gelijk staat aan de europeanisatie van de wereld.' (vertaling 
MH). Dit eurocentrisme had vooral de Tweede Internationale gedomineerd. 
De 'ethische' koloniale politiek van Van Kol en de latere sociaal-democratie 
was dus, welbeschouwd, niet per se strijdig met het marxisme, maar wel met 
het leninisme. De doctrinair marxisten in de SDAP als Gorter, Roland Holst 
en Wijnkoop namen waar het de koloniale kwestie betrof dus veeleer een 
leninistisch dan een marxistische positie in. Men kan zich afvragen of de door 

5. Dit hing samen met Marx' oriëntatie op de technologisch meest ontwikkelde landen, waar 
Marx aan"ankelijk de revolutie het meest waarschijnlijk achtte. Volgens A.S. de Leeuw, die 
verderop nog ter sprake komt, onderscheidde Marx in het verlengde hiervan tussen 
'progressieve' en 'reactionaire' naties. Engels ging nog een stapje verder toen hij de 
aanwezigheid van Ierse immigranten als zeer schadelijk voor de strijdbaarheid van de 
Engelse arbeidersklasse beschouwde (Vgl. Phizacklea, Miles, 1979). 
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Claudin gesuggereerde continuïteit van Marx naar Lenin inderdaad heeft 
bestaan of dat hier toch sprake was van een breuk met het eurocentrisch 
denken. Voor Nederland lijkt tot 1940 in ieder geval sprake van een 
eenduidig antikoloniaal optreden door de communisten. 

Antikolonialisme 

Sinds haar oprichting stelde de CPN zich op een antikoloniaal standpunt. De 
partij onderkende daarbij ook het racistische aspect van de koloniale 
overheersing. Op het congres in Groningen (1921) hield de Indonesiër 
Darsono zijn Nederlands gehoor voor, dat een 'innige samenwerking' tussen 
CPN en PKI 'tot vermindering van den rassenhaat (zal) kunnen bijdragen. '6 

Op zijn instigatie nam het congres een oproep aan tot de lndonesiche 
bevolking, waarin de PKI werd geprezen als 'die nog zoo kleine, maar kranige 
voorhoede van verschillend ras', die de strijd had aangebonden 'voor de 
uiteindelijke bevrijding zoowel van rasse- als van klasseoverheersing.' En in 
1922 stelde de CPN de Indonesiër Tan Malaka kandidaat voor de Tweede 
Kamer. 7 Vanaf dat jaar stelde de partij bij elke gelegenheid Indonesiërs 
kandidaat bij de kamerverkiezingen. In 1933, kort na het neerslaan van de 
opstand op de kruiser De Zeven Provinciën, plaatste de CPN Indonesische 
kandidaten op alle even nummers van de lijst. Hoewel zij bij deze verkiezin
gen vier zetels behaalde, kon uiteindelijk slechts één van deze kandidaten, de 
nummer zes op de lijst, een plaats in het parlement innemen. De nummer 
twee, Sardjono, werd door de autoriteiten gevangen gehouden in het 
concentratiekamp Boven Digoel. De nummer vier, Alimin, werd van zijn 
staatsburgerschap vervallen verklaard. Zo werd Rusturn Effendi de eerste 
lndonsiër8 in het Nederlandse parlement, waar hij tot het uitbreken van de 
oorlog zitting had. 

Het antiracisme van de vooroorlogse CPN was dus nauw verbonden met 
het internationalisme van de partij. In Nederland wonende Indonesiërs 
beschikten hier over eigen organisaties, zoals de Perhimpunan lndonesia. 
Maar ook waren sommigen lid van de CPN en namen deel aan de discussies 
in de partij. Het belang dat men hechtte aan de solidariteit met Indonesië 
blijkt onder meer uit een besluit dat gekandideerde Indonesiërs niet noodza
kelijk revolutionairen zouden hoeven te zijn. 

6. Vgl. voor deze passage Morriën, 1982. 
7. Deze kandidatuur trok veel aandacht, hetgeen onder meer blijkt uit het feit dat de SOAP 

een campagne tegen Malaka op touw zette. 
8. Na de oorlog zou Palar enige tijd deel uitmaken van de PvdA-fractie in de Kamer. 
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Gemenebest 

In 1938- onder de toenemende fascistische dreiging uit Duitsland en Japan 
- wijzigde de CPN haar koers enigszins. Niet langer eiste zij onmiddellijke 
onafhankelijkheid, doch inwilliging van de petitie Sutardjo, waarin werd 
gepleit voor zelfstandigheid binnen één gemenebest. Rusturn Effendi drong 
tevens aan op bewapening van de Indonesiërs tegen de dreigende Japanse 
invasie. De koerswijziging verdedigde hij in de Kamer als volgt: 'Wij, 
communisten, zijn voorstanders van de onafhankelijkheid van lndonesia, 
omdat u·ij op het standpunt staan van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren ... 
Maar de losmaking van lndonesia van Nederland dient niet in alle omstan
digheden te geschieden. Wij zullen deze losmaking nimmer bevorderen, indien 
zij ten gunste van de fascistische staten moet uitvallen.' Volgens Morriën 
( 1982) betekende dit standpunt een inspiratie voor de nationale beweging 
onder de Indonesiërs. Rutgers (194 7) verwijst eveneens naar de fascistische 
dreiging. Maar hij voegt hier een argument aan toe, dat de wens verraadt tot 
een meer duurzame band dan een tijdelijk samengaan tegen het fascistisch 
gevaar alleen. 'Een dergelijk samengaan op democratische grondslag zou de 
voorbereiding kunnen zijn van een vrij verbond van een onafhankelijk 
Indonesië met een democratisch Nederland die elkaar economisch zouden 
aanvullen, met als algemene strekking de eigen ontwikkeling van de zoveel 
belovende productiekrachten in Indonesië, gesteund door het in Nederland 
reeds bereikte hogere niveau van techniek en wetenschap. '9 Het algemene 
beeld van de jaren dertig is er evenwel één van internationalisme, zowel ten 
aanzien van de koloniën als anderszins. 

Solidariteit 

Een minder bekend voorbeeld beschrijft De Groot (1967). In het Rotterdam
se Katendrecht vertoefden veel Chinese zeelieden, die in alle opzichten 
afhankelijk waren van Chinese boardingmasters, een soort koppelbazen in 
werk, onderdak en voedsel. De CPN ondersteunde deze zeelieden en hun 
illegale bond middels het opzetten van een zeeliedencoöperatie: 'Wij hadden 
op naam van een Rotterdamse partijgenoot een winkeltje op Katendrecht 
gehuurd. Daar konden de Chinese zeelieden, die aan wal waren, voor lage 
prijzen allerlei artikelen kopen en kregen zij ook raad als ze in moeilijkheden 
u·aren.' Het vakbondswerk van de zeelieden stond aan vele risico's bloot. 'Als 

9. Rutgers stelt met nadruk zijn boek reeds voor de Duitse inval te hebben voltooid. Na de oor
log deden denkbeelden als van Rutgers opgeld in de PvdA. Op dit 'verlicht koloniale' 
denken kom ik in par. 3 terug. 
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een boardingmaster merkte dat zijn slaven weerbarstig begonnen te worden, 
vermoedde hiJ al gauw dat er een 'communistische agitator' onder hen was. 
Dan stelde hij zich met de Rotterdamse vreemdelingenpolitie in verbinding, die 
's nachts een inval in het boardinghuis deed en alle ingangen afsloot.' De 
Groot verwijst nadrukkelijk naar het racisme jegens de Chinezen: 'Al die 
pindamannetjes lijken op elkaar, verzuchtten menigmaal de rechercheurs na 
een vergeefse inval.' 

De conclusie lijkt gerechtvaardigd, dat internationalistisch antiracisme in de 
hier beschreven periode een wezenskenmerk was van de politiek en ideologie 
van de CPN. Internationale solidariteit werd vooral bedreven met die 
volkeren die beschikten over een eigen communistische partij, zoals de 
Indonesiërs en de Chinezen. Aan die solidariteit is naderhand ook het meeste 
onderzoek gewijd. Suriname en de Antillen krijgen in publicaties veel minder 
aandacht. Het bestaan van één wereldomvattende communistische beweging 
vergemakkelijkte de solidariteit natuurlijk wel. Communisten, zeker in 
Nederland, beschouwden zich als deeltjes van dat grote internationale geheel. 
Hoezeer Nederlandse en in Nederland verblijvende niet-Nederlandse com
munisten hun strijd als een gezamenlijke beschouwden bleek vooral toen 
Indonesiërs in Nederland, maar ook bijvoorbeeld de Surinaamse onafhanke
lijkheidsstrijd Anton de Kom, actief deelnamen aan het verzet tegen de 
fascistische overheersing. 

2. Nationalisme en antiracisme (tot 1945) 

Met de opkomst van het nationaal-socialisme in Duitsland herleefde ook in 
Nederland hetgeen sinds Marx in linkse kring 'het joodse vraagstuk' genoemd 
werd. Het was niet in de eerste plaats de NSB die in Nederland het 
antisemitisme propageerde, naar de - even kleine als extreme - op Duitsland 
georiënteerde NSNAP. Dat deze vorm van racisme, zij het in mindere mate, 
aanwezig was bij een meerderheid van in de Tweede Kamer vertegenwoor
digde partijen blijkt uit de wijze, waarop de overheid het probleem van de 
Duitse vluchtelingen tegemoet trad.IO De grote werkloosheid in Nederland en 
het gevaar van Ueberfremdung vormden de argumenten voor een restrictief 
toelatingsbeleid. Leidende figuren uit de joodse gemeenschap werden inge
schakeld bij de beoordeling wie wel en wie niet in Nederland werd toegelaten. 
De kosten van het interneringskamp (naderhand concentratiekamp) Wester-

10. Vgl. voor deze passage onder meer Daalder, 1975. 
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bork voor joodse vluchtelingen moesten door de joodse gemeenschap worden 
opgebracht. Dit beleid wekt temeer bevreemding daar de joodse gemeen
schap in Nederland in verhouding tot andere Europese landen als 'geassimi
leerd' kon worden beschouwd. Dit blijkt onder andere uit de vrij algemene 
keuze die joden - in tegenstelling tot protestanten en katholieken - voor het 
openbaar onderwijs te kennen hadden gegeven. Het joodse proletariaat koos 
vrij algemeen voor de idealen van de arbeidersbeweging. Zowel het NVV, de 
SOAP als de CPN kende leidende figuren afkomstig uit joodse kring. Ook 
had het zionisme onder joodse Nederlanders relatief weinig aanhang. 

Vooral linkse organisaties bestreden het antisemitisme in de vooroorlogse 
periode. Helaas is mij geen onderzoek bekend naar de plaats die deze 
antiracistische strijd in het geheel van de strijd van deze organisaties innam. 
Inzicht in de wijze waarop de bestrijding van antisemitisme plaatsvond en 
gerechtvaardigd werd, is vooral daarom van belang, omdat het antisemitisme 
toen ideologisch grote overeenstemming vertoonde met het huidige 'nieuwe' 
raci.sme. Hoe legitimeerde het nationaal-socialisme de uitsluiting en vernieti
ging van joodse mensen? 

'Bloed' en 'bodem' 

Ten eerste beschouwde het joden als vreemdelingen in het land, waar zij 
woonden. De term gastvolk' duidde hierop. Joden behoorden in deze 
opvatting dus niet tot het volk, waarvan zij in juridische zin deel uitmaakten. 
Dit standpunt kwam direct voort uit de wijze, waarop de nationaal-socialisten 
het concept 'nationalisme' hanteerden. Het nationalisme van de NSB, aldus 
de NSB-er Van Geelkerken (1941), bevatte twee elementen, aangeduid als 
'bloed' en 'bodem'. 'Het nationalisme van de NSB wordt tot uüdrukking 
gebracht in de kleuren zwart en rood, waaronder de Beweging van het begin af 
aan heeft gestreden. Rood is de kleur van het bloed, dat richtinggevend is voor 
het bestaan van het Volk. Rood is ook de kleur van de revolutie, van de 
vemieuu·ing, die in het volk uit eigen, natuurlijke krachten wordt geboren. 
Daartegenover staat het zwart als de uitbeelding van het onvergankelijke in het 
leven, den bodem, die hetzelfde blijft onder de u·isseling van geslachten en 
personen. Zu·art en Rood, Vaderland en Volk, Bodem en Bloed.' Het 
bijzondere aan de nationaal-socialistische opvatting van nationalisme is niet 
het feit dat beide elementen, bloed en bodem, daarin aanwezig zijn. Zowel het 
geografische aspect bodem als het aspect biologische afstamming, bloed, is 
naar mijn mening in elk type nationalisme aanwezig. Wat het nationaal-socia
listische nationalisme van andere typen nationalisme onderscheidt, is de 
articulatie van beide elementen. 
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Het l9e eeuwse nationalisme ging gepaard met de opkomst van ·nationale 
staten in Europa en het daarbij behorende staatsburgerschap. De vorming 
van natie-staten en het staatsburgerschap droegen veelal bij aan de opheffing 
van raciale en etnische ongelijkheid, bijvoorbeeld van joden, voor de wet. In 
die zin was het nationalisme een vooruitgang bezien vanuit antiracistisch 
standpunt. In dit nationalisme domineerde het element bodem, dat onder 
deze omstandigheden dus een antiracistische connotatie bezat. Het element 
bloed, dat verwijst naar biologische afstamming, is daarentegen per definitie 
racistisch. In elk nationalisme is dus altijd een racistisch element aanwijs
baar, al is het nog zo ondergeschikt aan het andere element, dat alleen onder 
bepaalde omstandigheden een antiracistische vorm aanneemt. 

Het bodem-element overheerst vooral dan, wanneer het nationalisme 
een functie vervult in de strijd tegen een overheerser van buitenaf. Wanneer 
de vreemde overheerser is verdwenen kan het element bloed evenwel een 
belangrijker plaats in het nationalistisch vertoog gaan innemen. Zo was het 
nationalisme van de Indonesiërs in hun strijd tegen de koloniale overheersing 
antiracistisch, terwijl de Nederlandse overheerser zijn aanwezigheid slechts 
kon legitimeren door te verwijzen naar de raciale minderwaardigheid van de 
Indonesische bevolking. Na de onafhankelijkheid keerde het nationalisme in 
Indonesië zich al snel voornamelijk tegen de Chinese minderheid. Het 
element bloed ging toen het element bodem overheersen. In de 
nationaal-socialistische opvatting van nationalisme overheerste van meet af 
aan het element bloed. Dit type nationalisme wordt in het dagelijkse 
taalgebruik ook wel aangeduid als 'chauvinisme'. 

Chauvinistisch nationalisme 

Met behulp van hun chauvinistische opvatting konden de nazi's onderscheid 
aanbrengen tussen nationale en 'onnationale' elementen zonder zich te 
bekommeren om het feit, dat allen formeel-juridisch deel uitmaakten van 
dezelfde natie. Tot zover verschilt de redenering van de nationaal-socialisten 
niet fundamenteel van die van de huidige 'nieuwe' racisten, in Nederland met 
name vertolkt door Couwenberg (1982). De laatsten kunnen zich evenwel 
beroepen op het onweerlegbare feit, dat de huidige 'onnationale' elementen
althans in meerderheid- ook daadwerkelijk een andere nationaliteit bezitten. 
Ik kom hierop in de slotbeschouwing nog terug. 

De nazi's stonden evenwel voor de opgave het 'onnationale' van de 
joden op een andere manier te 'bewijzen'. De tweede en beslissende stap ter 
legitimering van de uitsluiting van joodse mensen was het verbreiden van een 
biologische rassentheorie. Slechts op deze wijze konden zij het doen voorko
men dat een groep mensen, die zowel in Nederland als in Duitsland al 
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aanwezig was vóórdat daar nationale staten gesticht waren en zelfs in de 
vorming daarvan een aandeel had gehad, een inferieure biologische afstam
ming had. 

Strijd tegen het antisemitisme 

Het chauvinistisch nationalisme vervulde dus een essentiële rol in het racisme 
ten opzichte van de joodse minderheden in Europa gedurende de jaren dertig 
en veertig. Hoe rechtvaardigen de linkse partijen en organisaties, en met 
name de CPN in Nederland, hun strijd tegen het antisemitisme? Drie 
legitimeringen waren in beginsel mogelijk en blijken èn afwisselend èn 
gelijktijdig te zijn gehanteerd. Op grond van haar internationalistische 
uitgangspunten beschouwde de CPN joden niet als een aparte groep. Joden 
waren arbeiders of kapitalisten, respectievelijk bondgenoten of tegenstal!
ders. Bestrijding van het antisemitisme was in deze optiek een zaak van 
klassesolidariteit In de periode 1935-1939, toen de Comintern streefde 
naar de vorming van een zo breed mogelijk front tegen het oprukkend 
fascisme, werd voor het eerst in Nederland nationalisme een bestanddeel van 
de communistische politiek. Een tweede legitimering ter bestrijding van het 
antisemitisme was uiteraard gelegen in het feit, dat Nederlandse joden deel 
van de Nederlandse natie uitmaakten. Bestrijding van het antisemitisme werd 
in deze optiek dus een strijd om de definitie van de etnische groep, waarbij de 
antiracisten de joden primair als Nederlanders beschouwden. 

Socialisme en de natie 

Eén der meest consequente verdedigers van een front van alle democratische 
partijen tegen het fascisme was in de CPN A.S. de Leeuw, die in 1939 'Het 
socialisme en de natie' publiceerde. Zijn positie valt te beschouwen als een 
variant op de voorgaande. 

De centrale stelling van De Leeuw is, dat de belangen van socialisme en 
natie uiteindelijk samenvallen. Het fascisme daarentegen is uit op de 
vernietiging, zowel van het socialisme als van de naties. In deze benadering is 
het antisemitisme niets anders dan een legitimering van de onderdrukking 
van andere naties door Duitsland. De joden zijn in deze opvatting dus niet 
langer deel van Duitsland, Nederland, etcetera, maar vormen een eigen natie: 
'Andere naties mogen de behandeling, die de Duitse ]oden(!- MH) ondergaan 
als hun eigen voorland beschouwen voor het geval zij in handen van dezelfde 
beulen zouden terecht komen . ... Als de in hun meerderheid Duits-nationale 
]oden in Duitsland konden worden uitgemaakt voor 'bolsjewiki', en de 
Tsjechen voor 'Hussieten ', wier revolutionaire geest moest worden uitgeroeid, 
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1mt behoeft een veroveraar dan te beletten om de Nederlanders te brandmerken 
als 'demo-liberalen', of als 'Geuzen', die geen beter lot verdienen? ... Het is de 
nationaal-socialistische wereldpolitiek, het is de onderdrukking van vreemde(! 
- MH) volkeren, die bij de jodenvervolging als de aap uit de mouw komt 
gluren.' De Leeuw introduceert hier in feite een nieuw type internationale 
solidariteit. Niet zozeer de internationale arbeidersbeweging wordt bedreigd 
door het fascisme, maar de naties, de volkerengemeenschap als zodanig. 
Daarom moeten de naties samen het fascisme bestrijden, hetgeen binnen de 
naties afzonderlijk nationale eenheid veronderstelde. De Leeuw knoopte 
hiermee welbewust aan bij het nationalisme in liberale en confessionele 
kringen. . 

Zijn opvatting impliceert een specifieke opvatting van racisme: racisme 
is een theorie van superioritei.t van volk tegenover volk, waarbij het bestaan 
van naties een conditio sine qua non is van het bestaan van racisme èn de be
strijding daarvan. In de opvatting van De Leeuw is per definitie alleen plaats 
voor het bekende, 'oude' racisme, omdat de theorie met het nationalisme zelf 
een racistisch element bevat. Maar De Leeuw stelt zich formeel ook niet ten 
doel het racisme te bestrijden; zijn doel is bestrijding van het fascisme. Laat 
men de koloniale onderdrukking nu buiten beschouwing, dan is racisme 
louter nog een functie van fascisme en bezit het niet langer zelfstandige 
betekenis. Het is deze theorie over racisme, die na de oorlog vrijwel algemeen 
aanvaard is zowel in de CPN als elders in de Nederlandse politiek. Vanuit 
deze theorie is naderhand het verzet tegen de nazi's getypeerd als 'nationaal 
antifascistisch' verzet. 

De Februaristaking 

Hoe functioneerden nu deze drie hierboven onderscheiden legitimeringen 
van antiracistsiche strijd in de politiek van de CPN en hoe verhielden zij zich 
tot elkaar? In 1939 wijzigde de Comintern haar politiek in die zin, dat geen 
kwalitatief onderscheid meer werd gemaakt tussen nazi-Duitsland en Italië 
enerzijds en 'imperialisten' als Engeland en Frankrijk anderzijds. Dit kwam 
neer op het loslaten van de Volksfrontpolitiek. Voor de CPN leidde dit na de 
bezetting door de Duitsers tot een levensgroot dilemma. Enerzijds achtte de 
partij (Mr. A.S. de Leeuw vormde een van de uitzonderingen) een nationaal 
volksfront uitgesloten. Anderzijds zag men zich geconfronteerd met sterke 
antifascistische en anti-Duitse gevoelens bij arbeiders en werklozen. Om niet 
de aansluiting met wat in brede kring leefde te missen moest de partij verzet 
plegen, doch op zodanige wijze, dat niet de kant van de Londense regering en 
de "Engelse imperialisten' werd gekozen. De meest voor de hand liggende 
mogelijkheid hiertoe was de strijd tégen steunverlaging en vóór andere 
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economische eisen. Maar ook bleek het mogelijk verzet tegen het racisme van 
de onderdrukker te plegen. 

Nu is in de CPN de Februaristaking dikwijls opgevoerd als bewijs voor 
het feit, dat de Nederlandse communisten voorop gingen in het 'nationale 
verzet' en wel nog voordat Duitse legers de Sowjet-Unie binnentrokken. Deze 
bewijsvoering gaat er dan wel ten onrechte van uit dat elk verzet tegen het fas
cisme per definitie nationaal was, dan wel geïnspireerd door 'nationale 
antifascistische' gevoelens. Het initiatief tot de Februaristaking door de CPN 
en haar illegale leiding kan men daarentegen met evenveel recht beschouwen 
als een daad van antiracistische solidariteit in een poging het verzet op 
klassebasis te organiseren. 

Uiteindelijk blijken, zoals bij elke massabeweging, allerlei elementen 
(tot en met antisemitisme) in de Februaristaking een rol te hebben gespeeld. 
Dit gold ongetwijfeld de motieven van individuele stakers en staaksters. Maar 
ook gold dit de illegale leiding van de CP, zoals blijkt uit het manifest dat zij 
ter opwekking tot de staking uitgaf. 11 In dit manifest wordt eerst ingegaan op 
de aanleiding tot de staking, de razzia's van de Duitsers als wraak 'voor de 
kloeke zelfverdediging, die de WA-pogromhelden 2 weken deed afdruipen en 
1marbij de WA-bandiet Koot als terrorist het leven liet.' Vervolgens werd 
gesteld: 'Dat is vooral het gevolg van de groot-kapitalistische 'bemiddeling' 
van Asscher, Saarlouis en Cohen, die kruiperig de schuld der ]oden aanvaard
den en verdere krachtige verdedigingsmaalregelen en strijd de kop poogden in 
te drukken, door het voor te stellen, dat nu weer 'rust' zou intreden. Deze 
grootkapitalisten zijn bang voor het opleggen van een zoengeld en hun duiten 
zijn hun liever dan het Joodse u·erkende volk.' Verder in de tekst roept de par
tij op: 'Weest solidair met het z1mar getroffen Joodse deel van het werkende 
volk!!!' 'Onttrekt de Joodse kinderen aan het nazi-geweld, neemt ze in uu· 
gezinnen op!!!!' 'Stelt ook overal uw eisen voor verhoging van loon en steun!' 
'Strijdt fier voor de vrijmaking van ons land!!!!' Een verscheidenheid aan 
elementen: klasssesolidariteit en antikapitalisme, nationalisme, antiracisme 
en antisemitisme komen naar voren. 

Antiracisme 

Bovenstaande beschouwing over antisemitisme en de bestrijding daarvan 
door de CPN leidt tot twee centrale conclusies. Naast het racisme dat de 
koloniale overheersing met behulp van een superioriteitstheorie legitimeerde, 
kwam met het nationaal-socialisme een type racisme naar voren, dat nauw 
aansloot bij het chauvinistisch nationalisme. Uiteindelijk werden beide typen 

11, Ontleend aan B.A. Sijes, 1954. 
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racisme in de nazistische rassentheorie verenigd. Een tweede conclusie is, dat 
racisme door de CPN vóór en tijdens de oorlog nadrukkelijk van fascisme 
werd onderscheiden. In een boekje, getiteld 'Het Rassenvraagstuk' (1938), 
formuleert Dr. G. Kastein het als volgt: 'omdat verder duidelijk blijkt, dat al 
naar de verhoudingen, waarin een ras of een volk leeft ten opzichte van 
omgevende of samenwonende volkeren of rassen, steeds de rassentheorie wordt 
opgebouwd die men meent nodig te hebben. ' Spitsten de Duitse rassentheo
rieën zich toe op de joden, 'in Nederland treft men meer literatuur aan over de 
minderwaardigheid der Indonesiërs.' De CPN beschouwde dus zowel de 
koloniale overheersing als de uitsluiting van joden in Europa als een vorm van 
racisme. Dit antiracistische standpunt kan men niet loszien van de sterk 
internationalistische oriëntatie van het communisme in die tijd en het 
nagenoeg ontbreken van nationalisme in de politiek van de beweging. De 
CPN zou wat dit betreft na de oorlog een grote verandering doormaken. 

3. Antiracistische consensus (na 1945) 

De naoorlogse periode geeft een ontwikkeling te zien, die resulteerde in een 
zekere consensus tussen alle Nederlandse politieke stromingen op het punt 
racisme. De volgende factoren lijken mij hierbij van belang. Ten eerste 
natuurlijk de gemeenschappelijke ervaring van de Tweede Wereldoorlog en 
op basis van deze ervaring de afkeer van de fascistische gruwelen. Ten 
tweede de dekolonisatiegolf in de Derde Wereld, die begon in Vietnam en 
Indonesië. Met het v,erlies van Indonesië boette het rassevooroordeel waar
mee de koloniale verhouding was gelegitimeerd, in aan actualiteit. Daarnaast 
was de immigratie van Molukkers en Indische Nederlanders gedurende de 
jaren vijftig vooral voor liberalen en confessionelen een stimulans zich op een 
antiracistisch standpunt te plaatsen. Overigens is recent aangetoond hoezeer 
het rascriterium een rol speelde bij het toelatingsbeleid van zogenaamde 
repatrianten. 12 Onder confessionelen won het verlicht koloniale standpunt, 
dat de SDAP voor de oorlog had ingenomen, snel terrein. De ontwikkelings
hulp was in deze visie van belang. Het perspectief van mondiale arbeidsde
ling, gelanceerd door met name Tinbergen, is het bekendste voorbeeld van 
deze ontwikkelingsvisie. Het verlicht koloniale standpunt werkte ook door in 
de houding van verschillende partijen en de overheid ten opzichte van 
immigranten uit Suriname en de Antillen en het Middellandse Zeegebied. Zij 
werden al snel als 'ach terstandsgroepen' gedefinieerd.t3 

12. Vgl. Ringeling, 1978, Collaar, Willems, 1984 en Rijsdijk, 1985. 
13. Vgl. Van A~ersfoort, 1983. 
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Integratie van de CPN 

De laatste factor bij de totstandkoming van antiracistische consensus was de 
Koude Oorlog. In Nederland was de inzet van de Koude Oorlog het bestaan 
van de CPN als legitieme Nederlandse partij. De psychologische - en soms 
ook fysieke - uitsluiting van de CPN ging gepaard met een verzwijgen dan 
wel bagatelliseren van de communistische inbreng in het verzet. De commu
nisten daarentegen konden hun nationale gezindheid vrijwel uitsluitend door 
verwijzing naar hun verzetsverleden aantonen. Het luwen van de Koude 
Oorlog impliceerde de integratie van de CPN in het Nederlandse politieke 
systeem via een consensus over de inbreng van de CPN in het verzet en 
daarmee over de typering van het verzet als nationaal antifascistisch. De 
Februaristaking werd een symbool van de 'nationale' strijd tegen het 
fascisme. Doordat racisme als verschijnsel in de koloniên niet langer actueel 
was, kon een beeld ontstaan, als zou racisme altijd te maken hebben met 
fascisme, met de superioriteitstheorie van het nazidom. Kortom: de samen
hang tussen fascisme en racisme werd algemeen aanvaard en geen politieke 
stroming had er belang bij dit te betwijfelen. Ook niet de CPN, omdat de er
kenning van haar rol tijdens de oorlog zo nauw met de consensus over 
racisme was verbonden. De huidige dominante Nederlandse opvatting van 
racisme stemt nagenoeg overeen met de hiervoor behandelde theorie van Mr. 
A.S. de Leeuw, waarin de belangen van natie en arbeidersklasse worden 
geacht uiteindelijk samen te vallen. 

Nationalisme in de CPN 

Welke consequentie had het proces van integratie, dat resulteerde in 
antiracistische consensus, nu voor de ideologie en politiek van de CPN? Wat 
bracht de CPN ertoe het vooroorlogse onderscheid tussen racisme en 
fascisme in de naoorlogse periode te laten varen en een positie in te nemen, 
waarin racisme en fascisme als twee kanten van dezelfde medaille worden 
beschouwd? Beantwoording van deze vragen is voor een belangrijk deel te 
vinden in de overdenkingen die Marcus Bakker naar aanleiding van zijn lange 
en intense betrokkenheid bij de CPN heeft gepubliceerd: Wissels. Bespiegelin
gen zonder berouu·. 

Centraal in dit boek staat de ontwikkeling naar een autonome, nationale 
communistische politiek en de daarmee samenhangende discrepantie tussen 
nationalisme en internationalisme. 'Het nationale bewustzijn was er (bij 
communisten - MH), maar in zekere zin onderhuids, niet scherp geformuleerd. 
Pogingen om dat wel te doen u·aren nooit vrij geweest van een zekere 
krampachtigheid, alu·erd die in de latere oorlogsjaren minder.' Het ontbrak 
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de communisten aan nationale symbolen. De Groot ( 196 7) maakt melding 
van een CPN-manifestatie in 1936, waar het nationale gevoel werd uitge
beeld door portretten van Vondel, Spinoza, Rembrandt en Hugo de Groot. In 
de zaal was een spandoek bevestigd met de leuzen: 'Voor Nederland! 
Welvarend! Onafhankelijk! Vrij!' Bakker verhaalt over de consternatie op een 
CPN-bijeenkomst in Amsterdam kort na de oorlog, toen na de Internationale 
het Wilhelmus werd gespeeld. Het nationalisme dat een doordacht element 
was geworden in de partijpolitiek, was in de CPN-ideologie een nieuw 
element. De partij en haar leden raakten er langzaamaan mee vertrouwd14: 

'Eigenlijk zou het nationale pas echt en vanzelfsprekend worden in de 
dagelijkse naoorlogse protesten tegen herstel van de Duitse macht en vervol
gens biJ de uitwerk1:ng van een staatkundige neutraliteitspolitiek en een 
autonome partijopstelling.' 

De achterstelling van de partij en het nationalisme baanden de weg naar 
erkenning van de parlementaire democratie. Democratie in Nederland werd 
beschouwd als middel ter verdediging van de nationale belangen. Niet het 
bestaan van onvervreemdbare mensenrechten vormde het fundament van de 
communistische democratie-opvatting, maar de Nederlandse cultuur. Deze 
liet zich van oudsher karakteriseren als tolerant en humanistisch georiën
teerd. 

Via de omarming van de Nederlandse culturele traditie werden tevens 
openingen gezocht naar het christendom. In dit verband valt te wijzen op de 
inleiding van Joop Wolff bij 'Het Joodse vraagstuk' van Marx (1975). Wolff 
brengt hier de polemiek tussen Marx en Bauer over de joodse kwestie terug 
tot het vraagstuk van godsdienstvrijheid. 'Zeer ver van ons af liggen allerlei 
schilderingen, zoals deze in gedetailleerde zin in de polemiek tussen Marx en 
Bauer gepresenteerd worden, maar dichtbij is zeker de verhouding tussen 
godsdient en de rol van de staat.' Niet de etnische minderheden, het 
staatsburgerschap en het racisme - anno 1975 toch al behoorlijk actueel -
trokken de aandacht vanWolffin zijn inleiding bij Marx's uiteenzetting, maar 
slechts de band van de CPN met de christelijke cultuur. 

Solidariteit met naties 

Welke consequenties had de introductie vna het nationalisme in de commu-

14. Bijvoorbeeld via het Volkeilied van Frits Lambrechts: 'Ons landje met z'n bossen en z'n 
duinen en z'n strand, geeft ons altijd zo'n trots gevoel dat kleine Nederland (bis). We 
bouwden sterke dijken tegen 't water van de zee, en dragen dan ons landje ook in onze har
ten mee (bis). Het water is geweken maar thans dreigt een nieuw gevaar. op Soesterberg en 
Volkei staan atoomraketten klaar .. .' 
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nistische politiek en ideologie voor het internationalisme van de partij? In 
tegenstelling tot bijvoorbeeld de PCF slaagde de CPN er direct na de oorlog 
niet in regeringsverantwoordelijkheid te krijgen. De rol van oppositiepartij die 
de CPN had beïnvloedde ongetwijfeld haar scherpe stellingname tegen de 
troepenzendingen en de politionele acties in Indonesië, terwijl de Franse 
communisten als regeringspartij de oorlog tegen hun Vietnamese kameraden 
aanvankelijk steunden. Ook naderhand zou de CPN een belangrijke rol 
spelen in de solidariteit met bevrijdingsbewegingen. Toch was ook hier een 
verschil met de situatie van vóór 1940. Het internationalisme van de partij 
moest nu immers in overeenstemming worden gebracht met het nationalisme, 
dat voor de oorlog nagenoeg ontbroken had. Ook hier zien we de doorwerking 
van de theorie van A.S. de Leeuw. Was het leninistisch internationalisme nog 
ingegeven door klassesolidariteit, het naoorlogs internationalisme van de 
CPN was gebaseerd op solidariteit met naties. In concreto hield de opstelling 
in, dat het nationale binnen de landsgrenzen domineerde en zodoende het 
internationalisme bepaalde. 

Deze stellingname vond deels zijn aanleiding in de inmenging van de 
CPSU in de politiek van andere communistische partijen. Niet-inmenging in 
nationale aangelegenheden werd de leidraad van de CPN-politiek. Bakker 
(1983) gaat evenwel verdenJan de verhouding CPN-CPSU, wanneer hij de 
partijopstelling verklaart uit het doodlopen van het leninistisch internationa
lisme: 'Zo is de oude opvatting over internationalisme en internationale 
machtsvorming in zekere zin doodgelopen. Zij kende onvoldoende ruimte voor 
het nationaal bijzondere en autonome.' Elders merkt hij op: 'Waren we eerst 
voor Sovjet-agenten uitgemaakt, nu noemde Vondeling ons, eveneens met 
verachting, de meest nationalistische partij. Ditmaal voelden we ons minder 
gegriefd. Onze nationale opstelling had trouwens niets chauvinistisch. We 
u·aren alleen door harde ervaring tot de conclusie gekomen dat internationa
lisme meer betekent naarmate men nationaal meer in de melk te brokkelen 
heeft - en dat internationalisme nooit kan en mag neerkomen op negatie van 
essentiële nationale elemTnten.' Terwijl de meeste Nederlandse politieke 
partijen zich Atlantisch en Europees gingen oriënteren, werd de CPN een 
nationalistische partij. Dit nationalisme kan niet los worden gezien van het 
uiteenvallen van de communistische wereldbeweging. Als gevolg hiervan 
waren Nederlandse communisten niet 'automatisch' solidair met communis
ten elders. Het accent op nationale verschillen had - ondanks Bakkers 
ontkenning - wel degelijk een chauvinistisch karakter. Dit blijkt wanneer 
men de houding van de CPN tegenover de buitenlandse immigranten in 
Nederland in ogenschouw neemt. 
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De CPN en de immigranten 

De Molukkers en Indische Nederlanders, die in de jaren vijftig en zestig 
uitweken naar Nederland, waren uiteraard niet bijzonder communistisch 
georiënteerd. De CPN beschouwde hen dan ook eerder als vijfde colonne van 
inlichtingendiensten dan als bondgenoten, zoals nog bleek uit de aanvankelij
ke interpretatie van de verpletterende verkiezingsnederlaag in 1977 door het 
partijbestuur. 

Buitenlanders mochten tot voor kort geen lid zijn van de CPN. Voor de 
oorlog was zo'n bepaling ondenkbaar geweest, maar ook onderscheidde de 
partij zich hierdoor van andere Europese communistische partijen (bijvoor
beeld de PCE en PCP). In de jaren zeventig stond de CPN aanvankelijk niet 
afwijzend tegenover het door de regering en vrijwel alle partijen onderschre
ven restrictief toelatingsbeleid. Zo stemde de kamerfractie in 1978 vóór een 
visumplicht voor Surinamers. Evenals andere partijen ging de CPN uit van de 
tijdelijke aanwezigheid van arbeiders uit de landen rond de Middellandse 
Zee. Pleidooien voor het openstellen van het partijlidmaatschap voor deze 
groepen werden tot voor enkele jaren afgewezen met het argument, dat zij 
hierbij niet gebaat zouden zijn, omdat voor hen de strijd in eigen land toch be
slissend was. Voor sommigen zou het CPN-lidmaatschap zelfs schadelijk zijn 
vanwege de consequenties als zij naar hun (dictatoriaal geregeerde land) 
zouden terugkeren. Hen het lidmaatshap onthouden kon zo zelfs worden 
uitgelegd als een bescherming tegen henzelf. 1s 

Wat hier nu van belang is betreft niet zozeer het feit dat de CPN even weinig 
inzicht ten toon spreidde in immigratieprocessen als de Nederlandse overheid 
tot einde jaren zeventig, maar dat de tijdelijkheidsmythe van invloed was bij 
de bepaling van de partijpolitiek. De aanwezigheid van buitenlanders paste 
eenvoudigweg niet in de nationalistische opstelling. 

In het bijzonder kwam dit tot uiting in de bedenkingen van de 
CPN-kamerfractie tegen het verlenen van kiesrecht aan buitenlanders. Bij het 
debat over deze kwestie in februari 1979 pleitten alleen PSP en PPR voor de 
uitbreiding van het kiesrecht tot Provinciale Staten en Tweede Kamer. Bij 
monde van Marcus Bakker verklaarde de CPN zich weliswaar niet tegen 
beperkt kiesrecht, maar bracht wel een fundamenteel bezwaar naar voren. 
'Iemand die geen Nederlander is, heeft nu eenmaal een andere nationale 
loyaliteit dan een Nederlander, een loyaliteit aan eigen doelstellingen, in een 
eigen land, het land dat hij als zijn land ziet. '16 In een interruptiedebatje met 

15. Deze discussie werd onder meer gevoerd op het 27ste congres van de CPN 
16. Geciteerd in De Boer. 1983. · 
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de minister van Binnenlandse Zaken, Wiegel, stelde Bakker het probleem 
nog duidelijker: 'Ik denk dus aan het behoud van de integriteit van de 
Nederlandse politiek.' Wiegel stelde hier tegenover, dat activiteiten van 
buitenlanders zich afspelen binnen het kader van de Nederlandse wetgeving. 
Terecht signaleert De Boer (1983), dat hij hiermee in feite de mogelijkheid 
opende voor totaal kiesrecht. Maar tegelijkertijd verwierp Wiegel deze 
suggestie door te wijzen op de band tussen 'nationaliteit en nationale 
verkiezingen'. Bakker en Wiegel waren het dus in de grond van de zaak eens. 
Iemands nationaliteit was in beider ogen een legitieme grond om hem het 
kiesrecht te ontzeggen. Voor Bakker woog het nationale aspect evenwel 
zwaarder dan voor Wiegel. Bakker was onder meer beducht voor de infiltratie 
van fascistische groeperingen als Amicales en Grijze Wolven in de Neder
landse politiek.I7 

Antiracistische consensus 

Was voor de tweede wereldoorlog het internationalisme van de CPN nog 
uitsluitend verbonden met rassen- en klassesolidariteit, na 1945 verwierf het 
nationalisme zich een voorname plaats in de partij-ideologie. Men kan dit 
opvatten als een prijs, die de partij betaalde voor haar integratie in de 
Nederlandse politiek. Deze integratie komt onder meer tot uitdrukking in de 
de~lna~e va~ de parti.i, a~n coll~ges van B&W en .~edeputeerde Staten. Het 
natwnahsme m de CPN-Ideologie droeg tevens biJ aan het ereeren van een 
specifiek beeld over het verzet in de oorlog. Volgens dit beeld was dat verzet 
nationaal antifascistisch. De gemeenschappelijke oorlogservaring en het 
verdwijnen van de koloniale banden met lndonesie droegen bij aan de 
opvatting, dat fascisme en racisme twee kanten zijn van dezelfde medaille, 
althans in een lineaire relatie tot elkaar staan. Consensus over het karakter 
van het verzet impliceerde dan ook antiracistische consensus. Onderzoek zal 
moeten uitwijzen in hoeverre deze consensus zich beperkt tot de partijen die 
kunnen bogen op een eigen inbreng in het verzet (zoals de AR-fractie binnen 
het CDA, delen van de PvdA en de CPN) en andere politieke stromingen 
(liberalen, katholieken) zich hierbij hebben neergelegd. Het staat in ieder 
geval vast dat sinds het ontstaan van deze consensus in de tweede helft der ja
ren zestig constant pogingen zijn ondernomen deze te doorbreken.'8 De CPN 
voert tot op heden een politiek waarin het vasthouden aan de antiracistische 

17. Deze beduchtheid voor buitenlandse fascisten komt in een vreemd daglicht te staan indien 
men bedenkt dat de leiding van de CPN nog bij de kamerverkiezingen in 1981 bestrijding 
van de Centrumpartij niet opportuun achtte. 

18. In het recente verleden de welbewuste ui.tval van staatssecretaris Ploeg naar de Anne 
Frankstichting. 
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consensus centraal staat. Het is evenwel in het hiervoorgaande duidelijk 
geworden dat juist deze antiracistische consensus en het daarmee samenhan
gende accent op het nationale de voornaamste ideologische belemmeringen 
zijn voor een adequate tegemoetkoming aan eisen van buitenlandse organisa
ties door de CPN. Deze eisen veronderstellen immers de structurele aanwe
zigheid van racisme in de Nederlandse samenleving, terwijl de antiracistische 
consensus juist de marginaliteit van racisme sinds de nederlaag van het 
fascisme als uitgangspunt heeft. 

4. Slotbeschouwing 

Hedendaag~ racisme en antiracisme 

In het voorgaande is gewezen op twee factoren die thans bijdragen aan de on
vrede van organisaties van buitenlanders over de houding van Nederlandse 
partijen en organisaties. Hierbij dient wel een voorbehoud te worden 
gemaakt. Wat voor de CPN geldt behoeft niet noodzakelijkerwijs te gelden 
voor andere Nederlandse politieke partijen en omgekeerd. In alle politieke 
stromingen wordt racisme immers in verband gebracht met 'de oorlog'. De 
antiracistische consensus vormt derhalve niet uitsluitend voor de CPN een 
belemmering. 

Daarnaast valt te wijzen op het hiervoor beschreven verlicht koloniale 
standpunt. Het idee dat buitenlanders achterstandgroepen zijn zal bij nadere 
beschouwing in andere politieke partijen (PvdA, PSP, PPR, CDA) weer op de 
voorgrond treden, terwijl het binnen de CPN traditioneel nauwelijks aanwezig 
is. Hiervoor werd in samenhang met de ontwikkeling naar een antiracistische 
consensus gewezen op het nationalisme van de CPN als tweede belemmering 
in deze partij. Ik wees er daarbij op dat dit nationalisme - ongewild - een 
chauvinistisch karakter verkreeg. Betekent dit nu dat het nationalisme 
uitsluitend of vooral een rol speelt bij de beschouwing van de ideologische 
belemmeringen binnen de CPN? Of is hier sprake van een factor die ook van 
belang is voor andere, minder nationalistisch georiënteerde partijen? Deze 
vraag sluit nauw aan bij een tweede, nog onbesproken, probleem, te weten de 
aard van het huidige, volgens sommigen 'nieuwe', racisme. 

'Nationale cultuur' en staatsburgerschap 

In de derde paragraaf stelde ik de overeenkomst aan de orde tussen het 
nazistisch antisemitisme en het huidige 'nieuwe' racisme. 
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'Nationale cultuur' en staatsburgerschap 

In de derde paragraaf stelde ik de overeenkomst aan de orde tussen het 
nazistisch antisemitisme en het huidige 'nieuwe' racisme. Deze overeenkomst 
resulteert uit het hanteren van nationalisme als uitsluitingscriterium. In het 
nazistisch nationalisme overheerste het element biologische afstamming 
(bloed), dat per definitie racistisch is. Een verschil tussen dit nazistische 
racisme en het huidige 'nieuwe' racisme is evenwel, dat de thans uitgesloten 
groepen ook in feite een andere nationaliteit bezitten. 

Op het eerste gezicht speelt het element 'biologische afstamming' in het 
huidige racisme dus geen rol. Voor de nieuwe racisten gaat het immers in de 
eerste plaats om de nationaliteit van personen als middel tot het behoud van 
een nationale cultuur. In deze opvatting bezitten naties een eigen culturele 
identiteit. Het staatsburgerschap krijgt in deze opvatting een functie als 
hoedster van deze nationale cultuur. Zo is 'inburgering' in de Nederlandse 
samenleving een eis voor de verkrijging van het Nederlands staatsburger
schap. Op grond van het niet-bezitten van dit staatsburgerschap kan de staat 
in de huidige situatie een relatief grote groep mensen rechten onthouden, 
waaronder primair het recht op verblijf. De 'nieuwe racisten' grijpen deze 
realiteit dankbaar aan. Zij ontlenen hieraan het bewijs voor hun stelling dat 
het staatsburgerschap een garantie biedt tegen de toelating van teveel 
immigranten ineens, waardoor de nationale cultuur zou worden ondergraven. 

Door het begrip 'cultuur' te verbinden met het begrip 'nationaliteit' wordt nu 
bet afstammingscriterium via een omweg weer binnengehaald. Want welke 
cultuur iemand heeft, wordt in deze visie niet bepaald door zijn of haar 
nationaliteit maar door de omgeving waarin die persoon is opgegroeid. Zo 
verkijgt in de huidige tijd ook de andere - aanvankelijk niet racistische -
component van het nationalisme, het staatsburgerschap, een racistische 
connotatie. Zeker in het huidige West-Europa kan het staatsburgerschap 
door de permanente aanwezigheid van niet-nationale groepen zijn oorspron
kelijke functie van gelijkberechtiging van mensen binnen een bepaald 
geografisch verband niet langer vervullen. 19 

Maar ook in het geval de immigranten afkomstig zijn uit de voormalige 
koloniën en dus Nederlands staatsburger, vervult het begrip 'nationale 
cultuur' een rol. Ook in dit geval is het een schakel tussen beide basiselemen
ten in het nationalisme, bloed en bodem. Het dekolonisatieproces leidde na de 
oorlog tot het ontstaan van nationale staten overal ter wereld. Surinaamse 
Nederlande'rs zijn dan wel niet formeel, maar wel via afstamming en cultuur 

19. Vgl. Jessurun d'Oiiveira, 1983. 
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potentieel staatsburgers van een ander land. Vanuit deze invalshoek ontstaat 
de veelgehoorde redenering dat 'wij' 'hen' wel accepteren, maar 'zij hun 
cultuur niet u·illen opgeven'. Hoewel formeel Nederlander, blijven 'ze' dus 
stiekem Surinamer. De context van het huidige racisme mag dan wel in 
verhouding tot vroeger. een geheel andere zijn, het criterium biologische 
afstamming is ook thans duidelijk herkenbaar. 

Maar ook het begrip 'nationale cultuur' heeft zijn voorloper in de jaren 
dertig. Aanvankelijk onderscheidde de NSB zich van de Duitse nazi-partij 
doordat zij het begrip 'ras' 'geestelijk' wenste te interpreteren. Men moest zich 
ertoe 'voelen behoren'. 2o De conclusie kan dan ook niet anders luiden dan dat 
niet alleen chauvinisme, maar elke vorm van nationalisme in de huidige tijd 
tevens het gevaar van openlijk racisme in zich herbergt. 

De theorie van het 'nieuwe' racisme 

De theorie van het 'nieuwe' racisme onderkent weliswaar het belang van het 
biologische element thans, maar wijst op de superioriteitsgedachte vroeger 
als element van verschil. Deze stelling blijkt onhoudbaar wanneer men het 
racistisch vertoog bestudeert in samenhang met de concrete maatschappelij
ke omstandigheden waarin het opereert. Het 'oude' racisme blijkt bij nadere 
beschouwing te duiden op de legitimering van koloniale onderdrukking. De 
uitsluiting van de Duitse joodse gemeenschap werd evenwel primair gelegiti
meerd vanuit het 'on nationale', het anders zijn. Omdat de joden al eeuwen in 
Duitsland woonden en voor een belangrijk deel reeds lang in Duitsland waren 
'ingeburgerd', kwam er vervolgens een biologische rassentheorie aan te pas 
om de inferioriteit van joden aan te tonen. In de huidige situatie is eén theorie 
waarin de inferioriteit van Turken of Surinamers wordt 'aangetoond' niet erg 
waarschijnlijk. De common sense-opvatting in Nederland is immers, dat deze 
mensen 'anders' zijn, bijvoorbeeld vanwege hun cultuur of nationaliteit. 
Daarentegen kon een Nederlandse minderheid in Indonesië haar aanwezig
heid slechts legitimeren door te wijzen op de blanke superioriteit en de 
inferioriteit van de inlander. Maar los van het ontbreken van een genuanceer
de historische analyse in de theorie van het 'nieuwe' racisme, is het nog de 
vraag, of superioriteitsgevoel vandaag de dag ontbreekt. Wat is immers de zin 
van het onderscheid tussen een 'wij' en een 'zij', indien de outgroep als 
superieur wordt beschouwd? 

20. Vgl. Kaste in, 1938. 
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Antiracistische strategie 

De theorie van het nieuwe racisme herbergt het gevaar in zich van terughou
dendheid bij de antiracistische strategie.2I Bij het ontwikkelen van zo'n 
strategie kunnen ervaringen met het 'oude' racisme, met name de antiracisti
sche tradities van de CPN, een belangrijke rol vervullen. Hierbij valt te 
denken aan het internationalistisch antiracisme gedurende de vooroorlogse 
periode. In de Februaristaking werd de klassesolidariteit verbonden met het 
antiracisme. Niet het 'anders zijn', maar het 'hetzelfde zijn' stond daarbij 
centraal. Het nationalisme en het idee dat immigranten in een 'achterstands
situatie' verkeren lijken mij thans belangrijke obstakels. Maar bovenal de 
mythe, dat racisme een randverschijnsel is in de politiek (Centrumpartij), en 
slechts door een 'antifascistisch samengaan' van 'alle democratische groepe
ringen' is te bestrijden, moet worden verlaten. Dit hoeft niet noodzakelijker
wijs te leiden tot het loslaten van een antifascistische consensus in de 
Nederlande politiek. Wel zal het leiden tot het opnieuw politiseren van het 
racisme. 

21. Zo hoeden politici zich ervoor elkaar racisme te verwijten. Den Uyl ging onlangs erg ver, 
toen hij in het V ARA-tv-programma Haagse Bluf naar aanleiding van de Miljoenennota 
(september 1984) Nijpels met zijn pleidooi voor het zogenaamde 'woonlandbeginsel' pure 
discriminatie verweet. Maar hij haastte zich een vergelijking te trekken tussen kinderen in 
Wassenaar en Twente; Nijpels discrimineerde dus niet op grond van ras. maar 'gewoon' op 
grond van sociale positie. 
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Nieuw racisme of neonationalisme? 
Nieuw racisme of neonationalisme? 

Veit-Michael Bader 

De meest ontwikkelde kapitalistische staten in West- en Mi~den-Europa 
hebben na de Tweede Wereldoorlog in het kader van een stormachtige 
kapitalistische groei en de daarmee gepaard gaande gespannen arbeidsmarkt 
een actieve immigratiepolitiek gevoerd. In deze 'laisser faire era' (Sivanandan 
1976) zijn meer dan tien miljoen buitenlandse arbeiders geïmmigreerd 
(Castles/Kosack 1973). Deze met name voor de grote concerns buitenge
woon rendabele immigratiegolf werd vanaf 1970 als gevolg van de zich 
kenbaar makende diepgaande economische crisis in deze staten, met fasen
verschillen in de verschillende landen actief geremd en tot staan gebracht. 
Sterk selectieve integratiepolitiek werd gecombineerd met steeds restrictiever 
immigratie- en remigratiebeleid. Op deze ontwikkelingen wordt slim inge
speeld door bestaande of nieuw opgerichte racistische politieke organisaties 
en partijen. Daarmee zijn tevens de drie belangrijkste bronnen van de nieuwe 
xenofobie, van het nieuwe etnocentrisme, neonationalisme en neoracisme 
omlijnd: 

- Als gevolg van kapitalistische overaccumulatie, strategieën van kapi
talistische automatisering en run-away investeringen (de mobiliteit van het 
kapitaal tussen staten vervangt in toenemende mate de migratie van loonar
beid over landsgrenzen heen) kennen al deze staten een hoge, nog steeds 
oplopende structurele werkloosheid. De bekende feitelijke en ingebeelde 
concurrentie tussen 'autochtonen en allochtonen' om huisvesting, opleidings
kansen en dergelijke wordt versterkt door feitelijke of ingebeelde concurren
tie om arbeidsplaatsen en aangevuld met de ideologie van het 'misbruik 
maken van sociale verzekeringen en openbare voorzieningen' (zie voor 
Nederland: Bovenkerk, 1978, hfdst. 6). 

- Het lange tijd latente karakter van de institutionele discriminatie van 
buitenlandse arbeiders door de staat wordt manifest. 

- Dit was een belangrijke oorzaak van het feit dat de verborgen 
aanwezige 'spontane' vormen van vreemdelingenhaat, etnocentrisme, natio
nalisme en racisme in een meer 'respectabel' jasje werden gestoken. Het 
resultaat is bekend: een 'alledaags' racisme dat in hoge mate door organisa-

Veit Michaël Bader is hoogleraar aan het Sociologisch Instituut van de 
Universiteit van Amsterdam. 
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ties en ideologieën is gevormd. Dat vormde weer aanleiding voor typerende 
verschuivingen van de 'grote politieke partijen', die hun politiek tenslotte 
democratisch moeten legitimeren als 'het electoraat' gevoelig is voor vijand
schap tegen buitenlanders en het discussieklimaat verandert. 

Als men bij deze ontwikkelingen in de centra van de kapitalistische wereld de 
groeiende drastische ongelijkheid tussen centra en periferie ('Noord-Zuid
conflict') optelt, is de herhaaldelijk uitgesproken vaststelling dat wij een 
tijdperk van groeiende etnische en racistische conflicten tegemoet gaan, 
zeker niet overdreven (Glazer/Moynihan, Anthony Smith, Rex). 

De ideologische rechtvaardiging van de verschillende praktijken van 
religieuze, culturele, etnische, nationale en racistische discriminatie kreeg 
historisch steeds meer betrekkelij~ verschillende vormen. Racistische ideolo
gie en 'theorie' is na de 'Endlösung der ]udenfrage', en de eugenetische 
bevolkingspolitiek door de nazi's op dit moment niet meer (of: nog niet weer?) 
salonfähig. Daarmee zijn uiteraard de praktijken van racistische discrimina
tie, onderdrukking en uitbuiting geenszins verdwenen. Het 'alledaagse 
racisme' 1 en het politiek en theoretisch gearticuleerde en georganiseerde 
racisme zijn van gedaante veranderd. Martin Barker (1981) wijst in zijn 
analyse van het 'nieuwe racisme' in Groot-Brittannië op twee veranderingen 
in de ideologische legitimatie van racistische praktijken: 

l. Racistische praktijken worden niet meer gerechtvaardigd met be
roep op superioriteit of inferioriteit van groepen, maar met een beroep op hun 
·principiële andersgeaardheid' 

2. Racistische praktijken hoeven niet meer gelegitimeerd te worden 
met een beroep op vermeende biologisch-genetische verschillen tussen 
"rassen', maar worden veel vaker gerechtvaardiged met een beroep op 
verschillen tussen telkens als homogeen voorgestelde culturen of naties. 

• Met dank aan Albert Benschop en aan Paulus Streumer voor de taalbewerking. 

l. Hieronder wordt verstaan: het produkt van zelf niet geheel 'spontane' vormen van 
traditioneel en diepgeworteld racisme aan de ene kant, van ideologische en organisatori
sche legitimatiestrategieën en interventies aan de andere kant. Het is van groot belang het 
'alledaagse racisme' niet zomaar te stileren tot een 'spontaan' of 'primordiaal' gegeven. Aan 
de andere kant is het van belang de ervaringsbasis van het alledaagse racisme niet te 
vergeten of louter als uitvloeisel van concurrerende 'diskursen' te doen voorkomen, zoals 
recent in verband met de modieuze overname van analyses van 'politieke diskursen' (zie 
Hack 1984, zie ook Campschreur/Top: 28 e.v.). Duidelijk lijkt me wel dat de ervaringen 
van het alledaagse racisme niet 'buiten de diskursen' staan, maar het is ook te vermoeden 
dat hun 'articulatie' minder conjunctuurafhankelijk en historisch variabel is dan de 
expliciete politieke en pseudowetenschappelijke legitimeringen. In deze zin zou men 
preciezer moeten onderzoeken in hoeverre tegenwoordig neonationalistische legitimatiele
genden niet simpelweg een uitlaatklep vormen voor een enigszins ongewijzigd alledaags 
racisme. Zie ook beneden: Conclusies. 
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Het nieuwe racisme bestaat juist bij de gratie van deze dubbele 
afgrenzing van het 'oude racisme' en kan toch dezelfde functies vervullen. 2 

Historisch gezien verschilt deze culturalistische en neonationalistische 
legitimatielegende van de oude etnocentristische en 'beschaafde' recht
vaardiging van het praktische racisme in de beginfase van het kapitalisme en 
kolonialisme (Cox, Szymanski, Miles) doordat de superioriteit van de 'eigen' 
cultuur en natie niet meer rechtstreeks en openlijk voorop gesteld wordt.3 

Deze ideologie van het 'nieuwe racisme' (maar ik spreek liever van neona
tionalisme) wordt in Engeland, Zwitserland, Frankrijk en de Bondsrepu
bliek Duitsland door extreem rechts tot aan de sociaal~democratie en in 
Fankrijk zelfs tot aan de communisten toe, gebruikt om de uitsluitingspraktij
ken van en uitzettingen door de staat goed te praten (Stark/Karst 1982). 

Met de ontwikkeling en doorzetting van een beperkend immigratie- en 
vestigingsbeleid en eerste aanzetten tot drastische uitzettingen 'als voorwaar
den voor minderhedenbeleid' (Couwenberg 1982: 170) verovert deze ideolo
gie ook in Nederland enige invloed. De Centrumpartij maakt er slim en om 
zuiver tactische redenen gebruik van. Maar ook de hooggeleerde heren 
hebben niet lang op zich laten wachten. Biologistische en sociobiologische 
legitimaties zijn nog schaars en gersoleerd. Ook pogingen om het vooronder
stelde spontane groepscentrisme wetenschappelijk te onderbouwen met 
sociologische en psychologische argumenten voeren nog niet de boventoon. 4 

Maar de 'nationale identiteit' en de 'Nederlandse volksaard' worden te hooi 
en te gras aangehaald om deze politiek te rechtvaardigen. 

Onder de vlag van de wetenschapper die nu eenmaal taboes moet 
doorbreken en in de pseudoliberale vermomming van een strijd tegen 
'linksradicale hysterie en hypocrisie' worden de bekende onderwerpen behan-

2. Deze functies ziet Bark er in het kanaliseren van xenofobe gevoelens ( = vreemdelingen
haat). Rex, Miles, Phizacklea e.a. zien het in de legitimatie van identieke praktijken van 
racistische discriminatie, institutionele onderdrukking en structurele economische epxloita
tie. Barker zelf blijft behoorlijk vaag in de omschrijving van de tweede verschuiving: aan de 
ene kant praat hij over 'pseudo-biologica[ culturalism ', aan de andere kant over 'neu· 
nationalism' (Barker 1981: 23, 43). 

3. In zoverre werden de bekende kritieken op europacentrisme en etnocentrisme 'ter harte' 
genomen. In cultureel-antropologische en relativerende kritieken op het praktische en 
theoretische imperialisme heeft de nadruk op het 'anders zijn' een zeer belangrijke rol 
vervuld. Dat heeft nu een totaaltegengestelde functie gekregen. Niet bevordering van het 
contact en het wederzijds begrip in een toestand van respect en gelijkheid is het doel, maar 
segregatie, afscheiding en uitsluiting. Zie de vergelijkbare verschuiving in de rechtvaardi
ging van de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika (Wolpe, geciteerd bij Mi les (1980: 181 ). 

4. Zie bijvoorbeeld Van Doorn in NRC, 2 februari 1984: 'Iedere gemeenschap zet zich af tegen 
andere gemeenschappen. ledere groep denkt en reageert groepscentristisch; als de groep een 
volk is: etnocentristisch. Dat is geen deugd, maar het heeft niets te maken met perverse 
theorieën over inferieur biologisch erfgoed bij bepaalde rassen.' 
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deld: 'Hoeveel vreemdelingen kan elk Europees cultuurvolk verdragen zonder 
zijn identiteit te verliezen?' (Couwenberg 1982: 169), de 'overbevolkingspro
blematiek' en 'maatregelen ter beperking van de bevolkingsgroei' als 
middelen tegen 'milieuvervuiling' (Couwenberg 1982: 173)5, de buitenland
se arbeiders 'profiteren van onze verzorgingsstaat '6 etcetera, etcetera. 

Couwenberg en anderen verzetten zich tegen het verwijt dat ze racistisch 
zouden argumenteren (zie Dikker /Kers berger /Van Rijen 1983, reactie 
Couwenberg 1983). Dit is zeker terecht als men daarbij het 'oude' racisme 
op het oog heeft dat door Van Doorn als volgt wordt omschreven: 'een 
inmiddels sterk verouderde biologische theorie die er van uitging dat het 
menselijk gedrag en de cultuur bepaald worden door erfelijke factoren die per 
'ras' verschillen en u·el zodanig dat het ene ras superieure en het andere 
inferieure prestaties levert' (Van Doorn, NRC). Couwenberg probeert zijn 
positie ook af te bakenen van sociobiologistische en ethologische argumenta
ties omtrent natuurlijke en door het instinct gestuurde agressie tegen het 
vreemde, andere, etcetera {zie 1982: 169, 172; NRC 1984 van 6 en 24 
februari). Het is ook helemaal niet nodig op 'de natuur' of op 'superioriteit' te 
wijzen om immigratiestops, uitzettingen, al dan niet gedwongen remigratie en 
dergelijke te legitimeren. Hetzelfde resultaat kan veel 'eleganter' worden 
beargumenteerd als bijdrage aan het behoud van de 'reinheid' en 'zuiverheid' 
van de betrokken 'culturen' en 'naties' en als bijdrage aan behoud of herstel 
van een leefbaar milieu! Het voorlopige resultaat van deze debatten lijkt op 
het eerste gezicht paradoxaal: een relativerende en moedig tegen de stroom 
in zwemmende liberaaldemocratische geleerde contra wilde, totalitaire, de 
vrijheid van meningsuiting belemmerende, linksradicale antiracisme- en 
antifascismecomité's. Hier klopt iets niet.7 

5. Uit de samenhang van de tekst is duidelijk, dat hiervoor de pure numerieke aanwezigheid 
van 'de buitenlanders' aansprakelijk is, zo ze niet al direct als milieuvervuilers beschouwd 
worden. Zie ook Couwenberg (Volkskrant 16 oktober 1982, zie Vierling in NRC 29 
september 1980, Imkamp in NRC 5 maart 1981 ). Smakelijk taalgebruik! (Zie hiervoor in 
kritische vergelijking met Centrumpartij-propaganda: Campschreur /Top: 123). 

6. Het is symptomatisch dat Couwenberg slechts 'afgunst' bekritiseert, niet de mythe als 
zodanig. Blijkbaar zijn buitenlandse werknemers slechts goed als het er om gaat belastingen 
en premies te betalen, niet als ze hun mede daardoor verworven rechten opeisen. 
Couwenberg zelf ziet dat het zo vurig verdedigde strakke toelatingsbeleid en de genoemde 
aspecten van vreemdelingenhaat .in hoge mate conjunctuurafhankelijk zijn. Vandaag de dag 
heerst volgens hem een brede politieke consensus over de basisprincipes van het 
'minderhedenbeleid'. Nog in de jaren zeventig werd DS'70 voor soortgelijke voorstellen 
van racisme beschuldigd (zie NRC 24 februari 1984 ). Eindelijk mogen dus de onderwer
pen van de Centrumpartij als legitieme politieke problemen worden behandeld en in alle 
redelijkheid en 'zindelijkheid' worden besproken. De staatsrechtsleraar als mythenjager -
in wiens belang? 

7. Ook de reactie van Groenendijk (NRC 22 april 1984) is betrekkelijk hulpeloos. Hij wijst-
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Het lijkt me verstandig om Couwenbergs oproep tot 'een zo open en 
zorgvuldig mogelijke discussie' te accepteren. Inderdaad bestaat intussen een 
'overvloed van wetenschappelijke literatuur' (NRC 24 februari 1984). In 
Engeland heeft in aansluiting op de 'baanbrekende' redevoeringen van 
Enoch Powell in 1968 over precies dezelfde problematiek een uitvoerig en 
controversieel debat plaats gehad. Het lijkt erop dat we in Nederland een 
tweede editie voorgeschoteld krijgen, zonder dat men van de argumenten en 
tweeslachtige resultaten van het eerste debat voldoende op de hoogte is. Rex, 
Zubaida en anderen hebben destijds op de nieuwe rechtvaardiging van de 
oude racistische praktijken gereageerd door het begrip 'racistische theorie' te 
verbreden. De redenen hiervoor waren duidelijk van politieke aard: 'Het 
loutere feit dat niemand onjuiste biologische doctrines preekt en weinigen deze 
aanvaarden, betekent in geen geval dat er geen sprake meer is van racisme' 
(Rex 1970: 159; vgl. 1973: 192, 221). Banton beschrijft precies dezelfde 
veranderingen in het karakter van de typische legitimatie-ideologieën: 'Zou
den vandaag de dag degenen die zoeken naar een intellectuele rechtvaardi
ging van etnische ongelijkheid net als hun voorgangers te rade gaan bij de 
biologie? Ik betu·ijfel het' (1970: 29). Zij richten zich veel meer op de 
psychologische, sociologische en antropologische theorieën en vervangen de 
ideologie van de superioriteit/inferioriteit door die van 'etnische en culturele 
verschillen'. Desondanks spreekt Banton liever over etnocentrisme dan over 
neoracisme. In een later verschenen boek, waarin hij reageert op de niet altijd 
even faire aanvallen van Rex, verduidelijkt hij zijn positie: 'Het lijkt me dat 

volledig terecht - op de feitelijk selectieve werking van de Nederlandse immigratiewetge
ving die 'mensen met verschillende huidskleur verschillend behandelt'. Couwenberg kan 
erop wijzen dat hem dit bekend is (1982: 171) en dat hij dit 'zeer u·el verdedigbaar' vindt. 
Groenendijk legt- evenals Dikker/Kersberger/Van Rijen- de vinger op een zere plek in 
de argumentaties van neonationalisten: de vooronderstelling van één enkele en bovendien 
nog homogeen gedachte 'natie' of nationale cultuur (zie eerder: Van Dijk in Volkskrant 
23-20-1982 en Mik). Hoewel Couwenberg herhaaldelijk verbaal de 'nationale factor' 
probeert te relativeren (zie ook Volkskrant 16 oktober 1982 over de constructie van 
nationale identiteit als poging om 'houvast' te bieden in verband met 'ontheemding' als 
gevolg van de ontzuiling) en de Nederlandse 'volksaard'. kan hij dergelijke argumenten niet 
goed pareren. Ze horen bij de 'harde kern' van het neonationalistische denken. Zijn 
bijdragen teren op een vergaande identificatie van 'staat' en 'natie' (W. Connor 1975 en A. 
Smith 1981) en op het feit dat de simpele vraag: welke natie (de protestantse, katholieke, 
de natie van de regenten, van de handelsbourgeoisie, van de industriële bourgeoisie, van de 
boeren, van de arbeiders. van de nieuwe middenklasse etcetera) niet serieus gesteld wordt 
en niet gesteld mag worden. De zwakte van de kritiek van Groenendijk is, dat hij de 
feitelijke context en de gevolgen van Couwenbergs argumentatie bijna ontkend; de op het 
eerste gezicht 'redelijke' en bijna 'eerzame argumenten' zijn binnen deze context pure 
ideologie. Vgl. Fennema/Loewenthal 1984. 76 e.v. Zie voor contextafhankelijkheid 
helder: Campschreur /Top: 5. 8, etc. passim. 
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u·anneer we de toepassing van de tenn 'racisme' uitbreiden naar deze nieuwe 
gebruiken zonder goed rekening te houden met de verandering in wat ennee 
u·erd aangeduid, we een foute diagnose zouden kunnen aanmoedigen die de 
strijd tegen de onverdraagzaamheid zou kunnen schaden' (1977: 159). Hij 
pleit voor nuchterheid in wetenschappelijke beschrijving, begripsvorming en 
verklaring en wijst erop dat normatieve uitgangspunten en politieke kennis
belangen de begripsafbakening en verklaringsstrategieën niet volledig bepa
len. Tenslotte verzet hij zich terecht en met goede redenen tegen de te 
verwachten normatieve en politieke aanvallen: 'Om op dit punt elk misver
stand te voorkomen heb ik expliciet gezegd dat ik niet beweer dat het 
etnocentrisme nieuwe stijl op welke manier dan ook beter is dan het racisme 
oude stijl' (blz. 161 ). 

Sindsdien zijn veel discussies gevoerd over een voor empirisch sociaal
wetenschappelijk onderzoek vruchtbaar en theoretisch goed beredeneerd 
begrip van 'race', 'racialism' en 'racism'. Maar die discussies hebben in elk 
geval niet geleid tot enige vorm van overeenstemming. De verschuiving van 
de heersende legitimatielegendes van discriminerende praktijken op basis 
van maatschappelijk gedefinieerde, toegeschreven (in het vervolg 'ascriptie
ve ') eigenschappen, heeft een probleem zichtbaar gemaakt dat sociaalweten
schappelijke theorie en onderzoek naar ascriptieve discriminatie, onderdruk
king en uitbuiting in het algemeen en racisme-onderzoek in het bijzonder al 
van meet af aan plaagt. Om de verschillende probleemstellingen, oplossings
strategieën en de daarmee samenhangende begripsafbakeningen aan te 
stippen, zal ik daarom eerst (paragraaf l) een kort overzicht geven van de be
langrijkste stromingen en ontwikkelingslijnen van het sociaalwetenschappe
lijk racisme-onderzoek. Ik geef een logische reconstructie van posities en 
debatten, die elkaar historisch niet simpelweg in dezelfde orde opvolgden. 
Tegen deze achtergrond worden in paragraaf 2 de begrippen ras, racistische 
praktijken en racistische 'theorieën' gedefinieerd, zodat zij ook voor onder
zoeksdoeleinden scherp genoeg zijn afgebakend. In paragraaf 3 wil ik 
tenslotte laten zien, dat een dergelijke begripsafbakening ook voor democra
tische politiek informatief kan zijn. Ik pleit ervoor een zo scherp en nuchter 
mogelijk oudescheid te maken tussen ascriptief discriminerende, onderdruk
kende, uitbuilende praktijken van religieus, cultureel, etnisch, nationalis
tisch of racistisch gedefinieerde groepen aan de ene kant en ascriptieve 
discriminerende 'theorieën' aan de andere kant. Ik stel dat bijvoorbeeld 
racistische praktijken geenszins altijd door middel van een racistische theorie 
gelegitimeerd hoeven te worden en historisch ook niet werden en dat zij 
daarom onafhankelijk van elkaar bepaald moeten worden. Een dergelijke 
benadering biedt zowel een aantal voordelen voor de theorievorming en 
empirisch onderzoek als voor een geïnformeerde en kansrijke politieke 
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bestrijding van het racisme. Niet iedereen die pleit voor een duidelijke 
onderscheiding tussen etnocentrisme, (neo)nationalisme en racisme is voor 
een verscherping van het nu al restrictieve beleid tegenover 'buitenlanders'. 

1. Stromingen en ontwikkelingslijnen in het racis
me-onderzoeks 

In het racisme-onderzoek kan men zeer globaal vier benaderingen onder
scheiden: 1. biologistisch-genetische, 2. ethologische en sociobiologistische, 
3. psychologische en 4. sociologische theorieën. 

Riologistisch-genetische theorieën 
De ontwikkeling van kolonialisme en imperialisme heeft geleid tot het 
ontstaan van racistische praktijken op grote schaal. Pas omstreeks de helft 
van de vorige eeuw worden deze praktijken onder invloed van sociaaldarwi
nistische ideologieën biologistisch gerechtvaardigd (Knox, Gobineau, Glid
don). De 'verklaringen' van zuivere rassen en van hun 'natuurlijke hiërarchie' 
zijn reeds lang bekritiseerd als pseudowetenschappelijk vermomde ideolo
gieën.9 De invloed van de 'fysieke' of 'morfologische antropologie' op de 
sociologie rijkt tot ver in de twintigste eeuw (zie nog Max Weber 1964: 234 
e.v.; zie ook Otto Bauer 1906). Zij vormen zelf een onderdeel van het 
racismeprobleem en kunnen geen bijdrage leveren aan de verklaring ervan. 
Ondanks het feit dat ze in de geschiedenis effectief waren, kunnen ze hier als 
wetenschappelijke aanzetten worden verwaarloosd. 

Ethologische en sociobiologische theorieën 
Hun moderne opvolgers10 delen met hun het genetisch determinisme, het 
instinctivisme en de strategie dat geritualiseerde agressie en andere sociaal
historisch bepaalde eigenschappen als natuurlijk worden voorgesteld.'' Ze 

8. Dit overzicht is gebaseerd op de studies van Van den Berghe, Banton, Rex en Katznelson. 
De samenhang tussen politieke oriëntatie, thematische keuzen en theoretische benadering 
is in werkelijkheid natuurlijk lang niet zo strak als in deze reconstructie. 

9. Zie de Unesco-conferenties van biologen en het overzicht bij Rex (1970; 1973) en Banton 
(1977). Zie voor 'theoriegeschiedenis' van het racisme Montagu, Snyder, Gosset, Miles 

1982, hoofdst. I. 
10. Zie voor ethologen Lorenz, Morris en Desmond; zie voor sociobiologen Wilson, Hamilton, 

Dawkin en de latere Van den Berghe. 
11. Heldere kritieken vindt men bij Sahlins (1978) en Barker (1981 en 1983). 
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verschillen met betrekking tot de verklaring van het mechanisme van de 
genetische selectie: 'group selectionists' versus 'the selfish gene'. Ook deze 
variant van 'ideological science', die steeds agressiever en gevaarlijker wordt, 
is zowel wetenschappelijk als politiek vaak en in principe afdoende bekriti
seerd. De politieke en ideologische vooronderstellingen, implicaties en vaak 
openlijk en agressief verklaarde consequenties van beide standpunten zijn in 
strikte zin reactionair, niet conservatief. 

Psychologische theorieën 
Psychologische (en 'microsociologische') benaderingen zijn thematisch ge
richt op verklaringen van racistische houdingen (attitudes) en van praktijken 

van racistische discriminatie in face-to-face interacties. Haar overheersend poli
tiek-ideologische oriëntatie is liberaal. 12 Psychologische racismestudies begin
nen in de regel met dezelfde constatering: 'Rasvooroordeel is een emotioneel feit 
en moet verbonden worden met de rest van het emotionele leven van elk indivi
du dat het ervaart' (Dollard 1937:442) Bij de verklaring van de geneigdheid tot 
racisme en racistische houdingen kan men twee stromingen onderscheiden: de 
'frustratie/agressie' -these en de theorie van de autoritaire persoonlijkheid. 13 Zo
lang als, en in de mate dat, hierbij wordt geabstraheerd van de maatschappijfor
matie-specifieke en/of concrete sociaalhistorische context en dat pogingen tot 
verklaren individueel-psychologisch blijven, staan ze aan de volgende gevaren 
bloot: 

- De groepsrelaties worden te gemakkelijk gepsychologiseerd.l4 
- De geformuleerde psychische mechanismen en geconstrueerde 

'Charaktertypen' blijven abstract. De psychopathologie van racistische voor
oordelen mag nooit los staan van hun sociopathologie of deze zelf vervangen. 
Racistische vooroordelen en houdingen leiden niet zonder meer tot racisti
sche praktijken en andersom bestaan praktijken van racisme ook onafhanke
lijk van racistische vooroordelen en houdingen.l5 

- Ze zijn niet in staat te verklaren, waarom en onder welke omstandig-

12. Zie voor de 'liberal bias' van dat type racisme-onderzoek Van den Berghe (1967). 
13. Deze.laatste werd ontwikkeld in de traditie van de kritische theorie: Horkheimer, Fromm, 

Marcuse (1936); Adorno, Brunswik e.a. (1950/1964). 
14. 'IJ ll'e begin 1Óth the matter of prejudice, auy approach to the fieldfrom this vieupoint has a 

subtie teudeucv to psvchologize group relatious by seeiug them as personality problems u-rit 
large' (Schermerhorn 1970: 6). 

15. Zie bijvoorbeeld Van den Berghe met Merton over de 'prejudiced rwn-discriminator' in 
maatschappelijke situaties, waarin racistische discriminatie grote nadelen oplevert versus 
de 'uuprejudiced discrimirwtor' in racistische maatschappijen. Zie het voorbeeld van de 
katholieke intellectueel in Brazilië bij Banton ( 1970: 269). Zie: Miles/Phizacklea ( 1979: 
17) en Blalock (1967: ll1). 
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heden de opgestuwde agressie racistisch geka~aliseerd wordt en met name 
niet wat het specifieke is van racistische praktijken van discriminatie, 
onderdrukking en uitbuiting in vergelijking met andere ascriptieve praktij
ken. Op basis van deze benadering is het bovendien ook voor mensen die 
normatief-democratische standpunten innemen zeer moeilijk om specifieke 
historische vormen van 'agressie' niet als 'natuurlijk' of 'aangeboren' te doen 
voorkomen. 16 

Als men deze gevaren en beperkingen in het oog houdt, kan een 
psychopathologie van vooroordelen en agressieve houdingen belangrijke 
bijdragen leveren om die psychische processen en structuren te begrijpen, 
die het ontstaan van ascriptieve vooroordelen en discriminaties bevorderen. 
Niet meer, maar ook niet minder. Als zodanig kan ze een bouwsteen zijn voor 
studies naar de sociale geschiedenis van bepaalde racistische houdingen en 
praktijken. 17 

Sociologische theorieën 

Sociologische racismetheorieën - in de brede zin van het woord - zijn in de 
regel kritische reacties op biologistisch-genetische, sociobiologische en 
psychologische strategieën öm racisme als 'natuurlijk' voor te stellen. Ze 
proberen een sociale verklaring te geven van het ontstaan, de reproduktie en 
transformatie van racistische houdingen, vooroordelen en theorieën aan de 
ene kant, en van racistische praktijken aan de andere kant. 18 De normatieve 
en politieke kennisbelangen lopen hierbij nogal uiteen: van conservatieve 
posities (waarin grote affiniteit bestaat tussen 'organische' opvattingen van 
maatschappij en 'primordiale' ('natuurlijke', 'spontane' en 'oorspronkelijke') 
opvattingen van cultuur, etniciteit en nationaliteit) via liberale posities naar 
socialistische en anti-imperialistische posities. Deze kennisbelangen spelen 
een misschien wel doorslaggevende rol in de keuze van thematiek. Degenen 
die liberale standpunten innemen, richten zich op sociale verklaringen van 
racistische discriminatie en racistische juridische en politieke onderdrukking. 
Onderzoekers met een socialistische en anti-imperialistische stellingname 

16. Zelfs de uitspraken van Memmi (1983) over het 'natuurlijke racisme' laten in het midden of 
het daarbij over de 'natuur van de mens' onafhankelijk van zijn geschiedenis gaat, of om 
nuchtere, zuiver politiek-strategisch bedoelde maximes. 

17. Vergelijkbare problemen spelen een rol in de sociaalpsychologisch onderbouwde fascis
metheorie van W. Reich (1934), Theweleit (1977) en A. Milier (1981 ). 

18. Dit is misschien de kleinste gemeenschappelijke noemer van de stellingnames van Park, 
Myrdal, Goffman, Banton, Van den Berghe, Smith, Kuper, Simpson/Yinger e.a. en alle in 
de 'marxistische' traditie staande pogingen tot verklaring. 
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proberen racistische praktijken op te sporen in de structuur van de maat
schappelijke verhoudingen zelf, in heersende maatschappelijke produktiever
houdingen, in de economische verhoudingen tussen staten, in de parlemen
tair-democratische politieke beslissingsverhoudingen, in maatschappijen met 
structurele sociale ongelijkheid in opleiding en op het gebied van wonen, 
cultuur, enzovoorts. Deze politieke vooronderstellingen en thematische keu
zen werken door in de diverse verklaringsstrategieên en theoretische model
len die worden gehanteerd. Er zijn verklaringen van het racisme die uitgaan 
van: 

- de structurele eisen van behoud en bevestiging van sociale identeit in 
interacties, 

- de verscheidenheid van waardepatronen en culturen, 
- de produktie- en klassenverhoudingen, 
- de ongelijke verdeling van de beschikkingsmacht over belangrijke 

maatschappelijke bronnen in situaties waarin strijd of concurrentie om als 
schaars ervaren en gedefinieerde levenskansen voorkomt. 

Deze verklaringsstrategieên sluiten elkaar niet noodzakelijk wederzijds 
uit, maar ze zijn meestal wel als elkaar uitsluitend geformuleerd. Een 
benadering die de verschillende aanzetten op een vruchtbare en niet triviale 
manier integreert en als grondslag voor sociaalhistorisch onderzoek gebruikt, 
moet nog worden ontwikkeld. 

Sociale identiteit en racisme 

Er zijn verschillende verklaringsmodellen voor het ontstaan, de reproduktie 
en de omvorming van sociale identiteit en de daarmee samenhangende 
definities van het 'anders' en 'vreemd' zijn. In het sociobiologische model 
worden groepsidentiteit en -identificatie opgevat als genetisch overgedragen 
en instinctief verankerd; in het psychologische model als 'need feeling of 
identity' (Devereux, vgl. Lanternari); en in het sociologische model als 
noodzakelijke voorwaarden van alle vormen van maatschappelijk verkeer, als 
meestal onopgemerkte en onbewuste normatieve gedragsverwachtingen en 
grensdefinities. Alleen in het laatste model wordt een poging gedaan het 
onderscheid tussen 'wij' en 'zij', tussen in-group en out-group, insiders en 
outsiders, gevestigden en buitenstaanders, af te leiden uit de sociale voor
waarden van menselijke interacties. Uitgaande van dergelijke (mogelijk 
universele en 'spontane') differentiaties is het mogelijk de specifieke maat
schappelijke voorwaarden te analyseren waaruit het (geenszins simpelweg 
"spontane' en 'natuurlijke') egocentrisme, groeps-, cultuur-, natie- en etno
centrisme ontstaat. Het 'andere' en 'vreemde' is niet zomaar quasispontaan 
en van nature angstverwekkend. Dit alles betekent natuurlijk niet, dat sociale 
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identiteiten niet in sociologische zin zouden 'bestaan' en geen feitelijke 
werkingen zouden hebben.t9 Ook al zijn ze altijd relationeel en ontstaan ze in 
de regel in strijd om kansen, ze zijn toch niet louter 'ficties'.2° 

Sociologische theorieën, die processen van stereotypering en etikette
ring, van vorming, stabilisering, stilisering en homogenisering van sociale 
identiteit verklaren uit de algemene voorwaarden van sociale interacties 
kunnen een beperkte, maar belangrijke bijdrage leveren aan de verklaring 
van racistische vooroordelen (zie bijvoorbeeld helder: Goffman). Zolang en 
voorzover deze analyses beperkt blijven tot het interactionele niveau, lopen ze 
het gevaar processen voor 'spontaan' te houden die in werkelijkheid het 
resultaat zijn van een ingewikkelde wisselwerking tussen ideologische en 
organisatorische machtsstrategieën en slechts kenmerkend zijn voor bepaal
de maatschappelijke configuraties. Dan is het ook niet meer mogelijk de 
samenhang te onderzoeken van stereotypering en etikettering met structuren 
van geïnstitutionaliseerde maatschappelijke ongelijkheid. Ze zijn tenslotte 
niet in staat om begrippen van ras en racisme te ontwikkelen die onafhanke
lijk zijn van het perspectief van de 'actor' (beperkingen van het symbolische 
interactionisme) en kunnen slechts een zeer beperkte indruk geeven van de 
"natuurlijke historie' van bepaalde maatschappelijke stereotypen en uitslui
tingen.21 

Het 'andere', het 'vreemde' is dus niet per definitie het bedreigende en 
angstmakende (maar ook het attractieve, verlokkende etcetera) en al 
helemaal niet simpelweg het slechtere, waarvan het 'eigene' afgescheiden 
dient te worden. Het moet juist onderzocht worden onder welke voorwaarden 
het 'andere' het 'slechtere' wordt, en onder welke voorwaarden welke sociale 
groepen en klassen worden gedefinieerd als anderen, vreemdelingen etcete
ra, en met welke bedoelingen dat gebeurt. Als men hiervoor verklaringen 
zoekt, moet men de analytische beperking van het interactieniveau in elk 

19. Zie voor de discussies over 'vrouwelijke identiteit': Bader (1984). 
20. Ook Lanternari en Banton (1970: 184) zijn hierover niet helder. Memmi (1983: 67 e.v.) 

probeert de samenhang tussen psychische en maatschappelijke functie van het racisme, 
respectievelijk angst en onderdrukking, schematisch aan te duiden met zijn 'angst-agressie
cirkel'. Zie ook de 'repressie-regressie-rancune' -dynamiek van het antisemitisme bij 
Adorno/Horkheimer (194 7: 199 e.v.) 

21. Ook bij Goffman is de systematische 'mobilization of bias' symptomatisch afwezig en wordt 
de samenhang met economische en politieke sociale ongelijkheid slechts aangestipt (1963: 
127-129 e.v.). Vgl. de kritieken van Elias (1965) en Gouldner. Een interessante poging 
om de resultaten van symbolisch-interactionistisch onderzoek in een marxistisch perspec
tief te integreren, vindt men bij Hack (1977). De hier genoemde punten van kritiek zijn uit
voerig aan de orde geweest in kritieken om de community-studies en de behandeling van 
het racisme daarin (Cox, Miles, Katznelson;,zie de kritiek van Banton op Park (1977: 112 
e.v.) 
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geval prijsgeven, want dan gaat het ook om de analyse van maatschappelijke 
systemen en ordeningen en hun geschiedenis.22 

Cultuur, etniciteit en racisme 

De interactietheoretische benaderingen worden vaak ten onrechte 'hande
lingstheoretisch', 'individualistisch' of 'subjectivistisch' genoemd (Gabrielj 
Ben Tovim 1979) en vervolgens geconfronteerd met 'structuurtheoretische' 
of 'systeemtheoretische' benaderingen. Deze laatsten worden dan weer 
opgesplitst in 'macro-sociologische' benaderingen, waarin het racisme ver
klaard wordt uitgaande van 'culture' ('idealistisch') of van 'society' ('materia
listisch').23 Voor het racisme-onderzoek werd in eerste instantie de 'theorie 
van het culturele pluralisme' van belang. Ze werd door Furnivall en M.G.M. 
Smith ontwikkeld als kritische reactie op de toen in de sociologie heersende 
traditie van 'normativistisch integrationisme'. Deze consensustheorie liet met 
haar vooronderstelde 'gedeelde waarden' geen ruimte voor de conflicten 
tussen verschillende waardepatronen in multi-etnische en multiraciale sa
menlevingen.24 In de theorie van het cultureel pluralisme worden raciaal 
verschillende groepen behandeld als etnisch verschillende groepen en de 
verschillen ertussen worden vooral als culturele verschillen gezien.2s De 
ontwikkeling van deze vroege theorie van het culturele pluralisme is in twee 

22. Banton verzet zich terecht legende bekende onvruchtbare confrontaties tussen 'micro-' en 
'macro-analysis', maar in zijn studies van rassenrelaties concentreert hij zich toch feitelijk 
op veranderingen van de attitudes (aangevuld met studies van 'cultural communities' en van 
de ideeëngeschiedenis van racistische theorieën). 

23. ,Het is niet alleen terminologisch misleidend om 'society' te identificeren met 'structure' 
(Van den Berghe 1967: 150; Rex pass. in zijn confrontaties met 'structure' versus 'ideas, 
beliefs'; Miles u.a.). Het bedoelde verschil is (in goed 'historisch-materialistische' termen) 
dat tussen het objectieve maatsch11ppelijke zijn en het geobjectiveerde maatschappelijke 
bewustzijn. Beide zijn in verschillende mate 'objectief en (in termen van een 'theory of 
structuration of action ') structureren individueel en collectief handelen. 

:24. Een goed overzicht van de ontwikkeling van de theorie van het culturele pluralisme geven: 
Van den Berghe (1967), Kuper (1974), Rex (1970, 1973), Katznelson (1972). 

25. Een soortgelijke strategie lijkt tegenwoordig weer actueel te worden met het 'et/mie revival' 
(zie Glazer/Moynihan 1974: 25). Als daarmee beweringen gepaard gaan over het 
"primordiale karakter' van etniciteit en nationaliteit (zie Geertz, Gordon) ontwikkelt zich een 
wetenschappelijk volstrekt achterhaalde en politiek gevaarlijke nieuwe ideologie. In 
aansluiting op Max Weber heeft Anthony Smith met grote nadruk gewezen op het door en 
door 'secondaire' en historisch bemiddelde karakter van 'community bonds'. Etnische en 
nationale identiteiten zijn niet, in welke zin dan ook, iets 'spontaans' of 'natuurlijks'; ze zijn 
het complexe resultaat van interventiestrategieën van intellectuelen en organisaties. Deze 
strategieën zijn nog het makkelijkste uit elkaar te houden als men ze betrekt op de strijd om 
schaarse bronnen en levenskansen. Zie uitvoerig en met historische voorbeelden: A. Smith 
(1981). 
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opzichten voor ons van belang. Ten eerste werden de restanten van de 
consensustheorie bekritiseerd (het 'single cultural-institutional framework' 
van etnische groepen werd niet aangetast door klassenantagonismen)26 en ten 
tweede werd ook de in deze benadering impliciete herleiding van etnische en 
raciale verschillen tot culturele verschillen bekritiseerd (zie Tumin 1969: ll; 
Miles 1982: 67 e.v.). Daarmee werden de voorwaarden geformuleerd voor 
de tegenwoordig heersende benadering in de 'sociology of race relations '. De 
analyse van etnische en raciale verhoudingen 'moet niet exclusief of zelfs 
maar primair gericht zijn op het culturele niveau' (Van den Berghe 1970: 
150). Ze moet uitgaan van 'structurele assymmetrieën in rijkdom, prestige en 
macht tussen groepen' en hun 'differentiële politieke incorporatie'. 27 

Racisme en klassenverhoudingen 

Kritieken op psychologische, communalistische en culturalistische pogingen 
tot verklaring werden in het racisme-onderzoek voor het eerst vanuit de 
marxistische traditie geformuleerd.28 Deze studies en kritieken hebben de 
ontwikkeling in de sociologie van de rassenrelaties nadrukkelijk beïnvloed 
(zie Kuper, Rex). De stelling was, dat gestructureerde maatschappelijke 
ongelijkheid tussen als rassen gedefinieerde en uitgesloten groepen niet het 
resultaat is van biologisch-genetische verschillen, psychische driften en 
karakterstructuren of van vermeende culturele superioriteit, maar van speci
fieke maatschappelijke klassenverhoudingen, die voortvloeien uit antagonisti
sche produktieverhoudingen. Daarbij werd bijna altijd een soortgelijk argu
ment naar voren gebracht: omdat de relaties tussen rassen niet natuurlijk, 
psychologisch of cultureel verklaard kunnen worden, moet men ze 'econo
misch' verklaren, zijn verhoudingen tussen rassen uitdrukkingen van klas
senverhoudingen, etcetera. 29 De academische kritiek had niet zoveel moeite 

26. Heldere kritieken bij M.G.M. Smith (1969) zelf, bij Van den Berghe; Rex (1970: 18 e.v.); 
Kuper (1974); Katznelson (1972). 

27. 'Een derttelijke orde van structureel pluralisme kan op tu·ee manieren u·orden geïnstalleerd: 
door ondergeschikte secties totaal uit te sluiten van het inclusieve politieke terrein, dat dan 
het formeel onverdeelde monopolie is van de dominante groep; of door het instellen van 
substantiële en voldoende ongelijkheden van secti.onele participatie bij de toegang tot deze 
sector van de maatschappelijke organisatie' (Smith 1969: 440). Zie overzicht bij Wilson 
(1973: 7). 

28. Williams, Cox (1948). Zie overzicht bij GabrieljBen Tovim. Een heldere samenvatting van 
en kritie~ op de positie van Cox en Genovese geeft Miles (1980). 

29. Zie behalve voor Cox en Williams (zie citaat bij Banton 1959: 462) in recentere bijdragen: 
Castles/Kosack (1973: 430); Bonacich ( 1980: 9-12); Burawoy (1976: 1 084); Bourne/Si
vanandan (1980: 345); Szymanski (1983: 368 e.v., 417); Nikolinakos (1973: 369); Miles 
(1982: 6, 33, 37, 43). 
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met stellingnames waarin gestructureerde sociale ongelijkheid teruggebracht 
werd tot economische ongelijkheid of waarin gewerkt werd met een oever
loos, alomvattend klassebegrip. Leo Kuper heeft zeer duidelijk gewezen op 
de theoretische en met name ook op de politieke problemen waarmee 
dergelijke argumentaties te kampen hebben (zie Kuper 197 4, hfdst. 8). 

Racisme en gestructureerde sociale ongelijkheid 

Als men - met goede redenen - geen 'integraal' en 'katholiek' begrip van 
klassen gebruiken wil30, als men zich niet tevreden laat stellen met rituele for
mules over de relatieve autonomie van economie, politiek en ideologie en 
over de wederzijdse beïnvloeding van klassen en rassen, en als men de 
structurerende kracht van klassenverhoudingen ook niet simpelweg dogma
tisch wil poneren, dan kan men niet voorbij gaan aan de conclusie, dat de 
analyse van de rassenrelaties verankerd moet zijn in een 'inclusief concept 
van stratificatie' (Rex 1970: 7).31 

De kern van deze argumentatie is eenvoudig: racistische praktijken en 
'theorieën' ontstaan en worden gereproduceerd en veranderd in sociale 
situaties waarin strijd of concurrentie om als schaars ervaren bronnen en 
levenskansen van zeer uiteenlopende aard voorkomen. Als hierbij bepaalde 
maatschappelijke bronnen bijzondere aandacht verdienen, dan zijn dat naast 
de produktiemidddelen, de gewelds- en de bestuursmiddelen. Zonder een 
dergelijke ongelijke verdeling .van de effectieve beschikkingsmacht en/of 
processen van dreigende, ervaren of ingebeelde verandering ervan, bestaan 
geen diepgaande, structurele maatschappelijke oorzaken van racisme. 'Zon
der het element van macht of stratificatie zou er geen probleem van 
rassenrelaties zijn' (Rex 1970a: 48). Wanneer dergelijke processen door 
groepen als subjectief bedreigend wórden ervaren en gedefinieerd32, dan zijn 
de objectieve en subjectieve maatschappelijke voorwaarden aanwezig, waarin 

30. Zie onder invloed van Poulantzas: Miles en Szymanski. 
31. Vgl. Van den Berghe (1967: 21 ff). Zie ook Parkin (1979), Mason (1982), Baker (1978), 

Wilson (1973: 5, 9, 11, 21 e.v.) 'power-contest' model in navolging van Schermerhorn. 
Daarmee is natuurlijk nog niets gezegd over het karakter en gehalte van deze veelomvallen
de theorie van maatschappelijke ongelijkheid of 'sociale stratificatie'. Wat ze allemaal 
gemeen hebben is de grote nadruk op ongelijke machtsverhoudingen. Ze verschillen 
aanzienlijk in de manier, waarop machtsongelijkheid maatschappelijk gestructureerd 
gedacht wordt. 

32. Dit proces van de 'definitie' van bedreiging evenals het daarop volgende van het zoeken 
naar 'oorzaken' moel enerzijds niet worden voorgesteld als 'spontaan', niet beïnvloed door 
ideologieën, organisaties, massamedia; anderzijds ook niet als een door en door 'gemanipu
leerd' proces en zonder enige basis in eigen ervaringen. Zie bijvoorbeeld voor 'u·orking 
class racism' in Groot-Briuannië de weloverwogen benadering van Miles/Phizacklea. 
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ascriptief discriminerende praktijken en theorieën de voedingsbodem hebben 
om zich te ontwikkelen. In dergelijke situaties worden alle mogelijke en 
onmogelijke verschillen tussen reeds gedefinieerde of nieuw afgebakende 
groepen een potentieel of actueel middel in de strijd met de bedoeling om de 
concurrenten te benadelen, uit te sluiten of zelfs fysiek te liquideren. In 
dergelijke situaties wordt het 'anders zijn' tot minderwaardigheid, roept het 
"vreemd zijn' angst op, worden maatschappelijke vijandschappen en vijand
beelden gecreëerd, gekanaliseerd en gemobiliseerd, worden zogenaamd 
"spontane' vormen van groepsegoïsme tot ideologisch gesystematiseerde, 
georganiseerde en massale haat op de aangewezen targets. De keuze van de 
objecten van deze agressie wordt aan de ene kant bepaald door de ervaring 
van feitelijke concurrentie met groepen, die de 'schuld' aan de betreffende 
misère krijgen toegeschoven (tot 'zondebokken' worden gemaakt), aan de 
andere kant door de cultureel overgeleverde en ingeleefde voorraad aan 
praktijken van ascriptieve discriminatie, onderdrukking en uitbuiting (al dan 
niet door de staat gesanctioneerd) en hun 'theoretische' rechtvaardiging in de 
breedste zin van het woord. 

Het program van John Rex 

Een dergelijke fundering van het racisme-onderzoek in een breed opgezette, 
algemene theorie van gestructureerde sociale ongelijkheid heeft een aantal 
belangrijke theoriestrategische en ook duidelijke politieke voordelen. Maar 
deze benadering stuitte tot nu toe ook op niet geringe moeilijkheden. Ik wil dit 
demonstreren aan de hand van een kritiek op de standpunten van John Rex, 
die institutioneel én intellectueel tot de vooraanstaande racisme-onderzoe
kers gerekend kan worden (zie ook Miles 1982: 23 e.v.). 

Sinds 1970 heeft Rex in diverse publicaties een program tot verklaring 
van 'racialism' en 'racism' gepresenteerd dat in wezen identiek is gebleven. 
Dat program kan in de volgende stappen worden samengevat: 

a. Racisme moet behandeld worden uitgaande van een inclusief model 
van sociale stratificatie. Daarin worden 'race relations situations' in eerste 
instantie gezien als 'situaties van differentiatie, ongelijkheid en pluralisme 
tussen groepen' (1970: 30, 132 e.v.). Zonder dit stratificatie- ofmachts
element van race relations situations kan van racisme geen sprake zijn. In 
latere teksten wordt dit iets nader uitgewerkt. Het gaat dan niet meer in het 
algemeen om situaties van sociale ongelijkheid, maar om harde onderdruk
king en uitbuiting' (1973: 202) of om 'klassesituaties' (1981: 2 e.v.). Maar 
geen van deze sociale situaties 'is op zichzelf een 'race relations situatie'" 
(1970: 116). 
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b. Als tweede stap in de behandeling van de noodzakelijke maar nog 
niet voldoende voorwaarden moeten daarom deze situaties zelf nader worden 
gespecificeerd (l970a: 48; zie ook Wilson 1973: 25). Men mag niet blijven 
staan bij een algemene 'stratificatie benadering'. Net als Van denBergheen 
Banton probeert Rex race relations situations af te bakenen met behulp van 
twee criteria: 1. door het feit van min of meer drastische blokkades van so
ciale mobiliteit (1970: 136 e.v.; 1973: 217 e.v.), 2. door 'ascriptieve 
rol allocatie' (1973: 202). Dit laatste vooronderstelt de mogelijkheid 'om 
een duidelijk onderscheid tussen dergelijke groepen te maken door hun fysieke 
verschijning, hun cultuur of soms ook louter door hun afstamming' (1970: 
30). Deze herkenbare groepskenmerken moeten er zijn vóór er van conflict 
sprake is (1970: 132). 

c. Deze beide factoren van het machts- en stratificatie-element zijn nog 
steeds geen voldoende voorwaarden om de specifieke kenmerken van race 
relations situations aan te geven. Hoewel Rex hierover zelf buitengewoon 
vaag blijft, kan men uit de lijn van zijn betoog toch opmaken, dat voor de af
bakening van 'racialism' een derde factor noodzakelijk is, het 'ideologische 
element' (1970a: 51): 'de rechtvaardiging en verklaring van deze discrimi
natie in termen van een of andere implciete of expliciete theorie, welke vaak, 
maar niet altijd, biologisch van aard is' ( 1970: 30). 

Bezwaren tegen het program van Rex 

Tegen een dergelijke argumentatie kunnen een aantal bezwaren worden 
ingebracht: 

a. De algemene stratificatie-analyse van Rex heeft - zoals de meeste 
andere modellen - een aantal bekende zwaktes. Rex geeft geen verfijnd en 
beredeneerd model van 'dimensies' van stratificatie. Hij behandelt niet de 
betekenis en de structurerende kracht van de ongelijke beschikkingsmacht 
over de verschillende bronnen en beloningen in de verschillende maatschap
pij formaties. Hij ontwikkelt geen controleerbare en toetsbare theorie over de 
relatieve betekenis van de sluiting van de toegang tot de verschillende 
·markten', van de nadelen op deze markten zelf en in de georganiseerde 
coöperatieve activiteiten.33 Hij ziet überhaupt af van theoretische behandeling 

33. Helaas zijn de 'marxistische· kritieken in de regel nogal grof. Zie Bourne/Sivanandan 
(1980: 349-351); Gilroy (1980: 48, 51); en ook Miles (1982: 22-30). Ze volgen een 
ingeslepen en misleidend patroon: 'markt' versus 'produktie' en 'bargaining' versus 
'relations of pmar'. Ook het beroep dat Rex doet op erkende grenzen tussen academische 
disciplines en zijn terugtocht op 'politica/ sociology' (1981: 6) helpt echter weinig verder. 
Men kan geen algemene maatschappijtheorie en een algemene theorie van rassenverhou
dingen, ontwerpen als men de 'politica/ economy' als vruchtbare benadering aan 
'specialisten' overlaat. 
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en vlucht in empirische voorbeelde~ en typologieën. 
b. Rex' poging om 'race relations situations' nader af te bakenen, zijn 

in meerdere opzichten ambivalent en ontoereikend. 
Ten eerste is niet in alle race relations situations sprake van 'harde 

onderdrukking en uitbuiting'. Banton heeft hierop terecht de aandacht 
gevestigd met zijn verwijzing naar 'middlemen minorities' (1977: 16 7).34 

Ten tu·eede kan ook Rex weten, dat ascriptieve discriminatie, onder
drukking en uitbuiting niet specifiek zijn voor race relations situations. Tenzij 
er voor hem geen aantoonbaar verschil bestaat tusen rassenverl1oudingen en 
verhoudingen tussen seksen, leeftijdsgroepen etcetera. Hij verzet zich tegen 
de idee 'dat in situaties van rassenrelaties de discriminatie of rolallocatie 
altijd plaats vindt in termen van criteria gebaseerd op fysiek uiterlijk' (1970: 
118). Hij lijkt dus een begrip van 'racial situations' te prefereren, waarbij 
geen verschil gemaakt wordt tussen 'culturele en/of fysieke verschillen'. 
Auteurs die voorstellen op dit punt minstens analytisch duidelijk te onder
scheiden (zoals Van den Berghe 196 7), beschuldigt hij zonder meer van 
'oversimplificatie' (1973: 184). Ze zouden op twee punten in moeilijkheden 
komen. 'Het ene is dat de fysieke verschillen waarnaar wordt verwezen in 
u·erkelijkheid verschillen zijn tussen de gemiddelden van elkaar overlappende 
groepen, en dat er tussen groepen feitelijke onderscheidingen bestaan waarvan 
gedacht u·ordt, dat ze elkaar wederzijds uitsluiten. Het andere is dat er veel si
tuaties zijn u·aarin een raciaal verschil wordt toegeschreven aan een groep zelfs 
1mnneer er geen aantoonbare fysi.eke verschillen bestaan' (1973: 185). Hij 
haalt met name het voorbeeld van het Europese antisemitisme herhaaldelijk 
aan om te demonstreren dat race relations situations niet verengd mogen 
worden tot situaties van harde sociale ongelijkheid, waarin groepen op basis 
van waarneembare fysiologische verschillen ascriptief worden gediscrimi
neerd, onderdrukt en uitgebuit. 3S Tegelijkertijd wil hij ook geen begrip van 
etnische groepen hanteren waarmee hij nauwkeuriger onderscheidingen zou 
kunnen maken (1970a: 37). 

Het gevolg hiervan is aan de ene kant dat Rex een volstrekt onduidelijke 
en ambivalente afbakening geeft van racistische praktijken ten opzichte van 
andere ascriptieve praktijken. Aan de andere kant wordt men voor de 
afbakening van racistische praktijken simpelweg verwezen naar de afbake
ning van racistische theorie: 'We zijn nu in staat om soorten sociale si.tuaties te 
definiëren die de soci.oloog moet herkennen als raciaal. De term 'raciaal' zou 

34. 

3 -~. 

Een goed overzicht over de positie van Chinezen in Zuid-Oost Azië, Indiërs in Oost-Afrika, 
Armeniërs. Joden geeft Bonacich (1973). Zie ook Wertheim. 
In 1970 stelde hij nog voor ook de relaties tussen katholieken en protestanten in 
Noord-Ierland als voorbeelden van rassenrelaties te analyseren. Hij kwam hierop in 1973 
terug. 
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gebruikt moeten worden om die situaties waarbinnen verschillende groepen 
zich van elkaar onderscheiden te beschrijven, waarin mensen hun onderlinge 
verschillen verklaren in termen van bepaalde biologische theorieën. Dergelijke 
situaties kunnen verbonden zijn met culturele en fysieke verschillen tussen de 

, groepen, maar dit is niet noodzakelijkerwiJze het geval' (1973: 191). Hiermee 
wordt -men gewoon van Pontius naar Pilatus gestuurd. Vooral als men 
bedenkt, dat Rex er niet in slaagt zijn belofte waar te maken om racialism on
afhankelijk van racism te definiëren en dat deze problemen zich gaan 
herhalen in zijn afbakening van racism. 

Ten derde: Rex bekritiseert symbolisch-interactionistische en fenome
nologische benaderingen van ras en racisme omdat daarin de alledaagse 
definities van situaties en groepen ook de laatste instantie voor de sociologi
sche theorie zouden zijn en geen verschil meer bestaat tussen 'true and false 
consciousness '. Aan de andere kant schrijft hij herhaaldelijk dat ook voor hem 
zelf de 'grenzen niet meer of minder precies kunnen zijn dan die in de wereld 
van 'everyday life' bestaan' (1970: 159) en verdedigt hij zijn afgrenzingen 
van racialism en racism door te wijzen naar wat 'most commonly' (1970: 
131, 184 e.v.) racistisdch genoemd wordt. Ook hier probeert Rex dus van 
twee walletjes tegelijk te eten. Minstens sinds Max Weber is voor weten
schappelijke begripsvorming het probleem bekend dat ontstaat uit het feit, 
dat de verschillende praktijken van ascriptieve discriminatie, onderdrukking 
en uitbuiting elkaar historisch veelvuldig overlappen en bovendien geenszins 
homoloog zijn met de verschillende ascriptieve legitimeringen. In principe 
zijn hiervoor maar twee strategieën reëel: men kiest voor een integraal en 
"katholiek' begrip van etniciteit (zie Glazer/Moynihan), Of men probeert een 
analytisch duidelijk onderscheid te maken tussen regionale, linguïstische, 
culturele, religieuze, nationale en racistische ascriptieve praktijken aan de 
ene kant, en de verschillende (geenszins altijd daarmee samenvallende) 
typische legitimerende ideologieën aan de andere kant.36 Rex kiest niet voor 

36. Deze strategie heeft Weber voorgesteld (1964: 241, 244 e.v.), maar niet gerealiseerd. 
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Vanuit deze positie werd vruchtbare kritiek geleverd op de sociologie van de rassenrelaties 
door W. Connor (1978), Banton (1977: 164) en GabrieljBen Tovim (1978). Misschien is 
het niet overbodig om op twee mogelijke misverstanden ten aanzien van een dergelijke 
theoretische strategie te wijzen: 1. In werkelijkheid worden groepen altijd gediscrimineerd 
op basis van een combinatie van meerdere ascriptieve criteria. De analytische onderschei
ding is dus nooit een feitelijke. Ze dient ertoe om de specifieke constellaties van ascriptieve 
criteria en de verschuivende dominatie van sommige criteria helder te kunnen onderzoe
ken. 2. De afwijzing van een breed begrip van etniciteit impliceert niet de bewering dal de. 
psychische en sociale mechanismen van discriminatie zouden verschillen bij seksistische, 
religieuze, culturalistische, nationalistische, racistische discriminatie. Zoals uit de behande
ling boven moge blijken zijn deze veeleer voor alle praktijken van ascriptieve discriminatie 



een wetenschappelijke terminologie en theorie, welke alledaagse definities 
opvat als belangrijk onderzoeksobject en te verklaren verschijsenl zonder de 
wetenschappelijke bewijslast daarop af te schuiven.37 

Ten vierde: als men een scherp omlijnd begrip van racistische praktij
ken wil formuleren, waarbij ook rekening wordt gehouden met het bekende 
verschijnsel van het onbewuste 'racialism ', dan mag een dergelijk begrip niet 
afhankelijk zijn van telkens veranderende en in principe uitwisselbare 
legitimerende ideologieën. Analytisch moet men minstens ~en duidelijk 
onderscheid maken tussen 'fysieke en culturele verschillen' en bovendien 
feitelijke fysiologische verschillen onderscheiden van slechts vermeende 
('inputed'). Voor veel auteurs lijkt dit onderscheid alleen mogelijk te zijn op 
basis van een 'theorie' die in ieder geval zelf ook racistisch is. Het alternatief 
lijkt dus te zijn alle praktijken racistisch te noemen, die met verwijzing naar 
'trerkelijke of toegeschreven fysieke verschillen' worden gerechtvaardigd. Rex 

nagenoeg identiek. Dit verklaart onder andere ook waarom discriminatie historisch 
betrekkelijk verschillende vormen aanneemt (zie bijvoorbeeld Horkheimer 1946: 7 over de 
verhouding van discriminatie van joden en koloniaal gediscrimineerde groepen). 

3 7. Daarom kan hij ook geen heldere analyse geven van de door hem aangehaalde voorbeelden 
van relaties tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland of het Europese antisemi
tisme. De relaties tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland zijn natuurlijk 
informatief voor studies en praktijken van ascriptieve discriminatie, onderdrukking en 
uitbuiting en hun legitimatie - maar daarom nog niet voor rassenrelaties. Het is zeer 
onverstandig, de problemen van de feitelijke bruutheid en scherpte van ascriptieve 
praktijken te vermengen met onderzoek naar de feitelijk gehanteerde ascriptieve criteria en 
de feitelijk gebruikte legitimaties. Hier belemmeren overpolitisering en normativisme zoals 
zo vaak nuchtere begripsvorming en onderzoek. Dat mensen op basis van hun geloof 
worden gediscrimineerd, onderdrukt en uitgebuit, is niet minder erg of erger dan dat dit op 
basis van hun huidskleur plaatsvindt. Het Europese antisemitisme als praktijk is in 
overwegende mate religieus-culturele discriminatie, onderdrukking (voor het joodse prole
tariaat) uitbuiting en vernietiging. Deze praktijken werden afwisselend christelijk, cultura
listisch, nationalistisch en tenslotte racistisch gelegitimeerd (Mosche, Poliakoff). Racisti
sche legitimaties hebben, als ze gepaard gaan met een vergaande dehumanisering (Kuper 
197 4, hoofdst. 1) een belangrijke invloed op de bruutheid van de ascriptieve praktijken. 
Als men vast wil houden aan het onderscheid tussen 'racialism' en 'racism' en geen . 
oeverloos begrip van 'racialism' wil verdedigen, is het Europese antisemitisme als 'theorie' 
sinds de tweede helft van de vorige eeuw dominant racistisch (en deze ontwikkeling heeft 
een belangrijke rol gespeeld in de voorbereiding van de 'Endlösung'). Niet alle vormen van 
antisemitische ideologie, met name niet alle recente, zijn daarom racistisch te noemen en de 
kennelijk haast onuitroeibare antisemitische praktijken nog veel minder. Het is - hopelijk! 
- overbodig hieraan toe te voegen, dat dergelijke uitspraken met een normatieve 
beoordeling niets, maar dan ook helemaal niets, te maken hebben. Niet alleen racistisch 
gelegitimeerde praktijken zijn te verafschuwen en dienen bestreden te worden, maar ook 
racistische praktijken op zich, hoe ze ook gelegitimeerd worden. Ook religieuze culturalisti
sche en nationalistische legitimaties vormen op geen enkele wijze een bescherming tegen 
haast onvoorstelbare ruwheid. 
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gaat een serieuze discussie van het probleem uit de weg (zie onder) en is 
daarom niet in staat om 'racialism' onafhankelijk op te vatten en te 
analyseren van 'racism '. 

c. Van alle 'academische sociologen' is het juist Rex geweest die het 
oude historisch-materialistische onderscheid tussen dat wat de mensen 
feitelijk doen en dat wat ze 'denken', tussen maatschappelijk zijn en 
maatschappelijk bewustzijn, tot programmatische grondslag van zijn sociolo
gische theorie van het racisme heeft gemaakt. Herhaaldelijk heeft hij zich met 
goede argumenten ertegen verzet, rassenverhoudingen te definiëren door 
'certain ki.nds of popularly held theories': 'In de eerste plaats willen we de 
overdreven vereenvoudiging afu·ijzen die .zegt, dat de praktijk van 'racialism' 
iets i.s dat voortvloeit uit het geloof in racistische theorieën ... In de tweede 
plaats geloven u·e dat er situaties k.unnen ziJn waarin een praktijk ontstaat die 
niet gesteund u·ordt door u·elk soort expliciete theorie dan ook. En tenslotte 
kunnen er zeer u·el gevallen zijn waarin een praktijk blijft bestaan nadat de 
theoretische rechtvaardiging ervan in diskrediet is gebracht en verlaten is' 
(1970: 117 e.v.). Maar Rex kan dit onderscheid tussen 'een bepaald soort 
praktijk in de behandeling van de leden van een groep' en 'een bepaald soort 
theoretische definitie van de situatie' (1970: 116, hfdst. 5 en 6) niet 
volhouden. Zoals we gezien hebben is hij slechts in staat racialism van andere 
ascriptieve praktijken af te bakenen door te verwijzen naar 'een bepaalde 
theorie'. Deze onbevredigende argumentatie wordt alleen maar slechter 
omdat hij ook niet in staat blijkt een hanteerbaar en operationaliseerbaar 
begrip van racism (racistische theorie) te formuleren. Verleid door het 'lastige 
verschijnsel' van het nieuwe racisme verbreedt hij namelijk ook het begrip 
racism tot 'alle theorieën die dezelfde functie vervullen' (1970: 6), dat wil 
zeggen die geblokkeerde sociale mobiliteit en ascriptieve allocatie van rollen 
legitimeren. Als men rekening houdt met de uitdrukkelijke, gesystematiseer
de en enigszins samenhangend gemaakte ideologieën, zijn natuurweten
schappelijke, culturele, historische, sociologische theorieën functioneel equi
valent (zie 1970: 151 e.v.; 1973: 190 e.v.). Elke theorie, die de relatie 
tussen sociale positie en persoon 'volledig deterministisch' ziet is volgens hem 
racistisch. 'Het doet er eigenlijk niet toe of dit is vanwege de menselijke genen, 
of vanu·ege de geschiedenis 1maraan hun voorouders zijn blootgesteld, of 
vamage de aard van hun cultuur of vanwege een goddelijk decreet' (1970: 
159). 

Deze argumentatie heeft een aantal duidelijke zwaktes: 
1. Voor een andere afbaking van racistische praktijken wordt men door 

Rex doorverwezen naar het racistische karakter van de theorieën die deze 
rechtvaardigen. Het racistische karakter van deze theorieën wordt weer 
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bepaald door het feit dat ze racistische praktijken legitimeren. Dit is een 
mooie cirkel! 

2. De afgrenzing van racistische theorieën is duidelijk mislukt: alle 
ascriptief discriminerende en deterministische theorieën worden gewoon 
racistisch genoemd. Daarmee mislukt tegelijk ook de afbakening van race 
relations situations. De excursie van Rex in de algemene sociologische 
theorie levert in feite niet meer op dan een niet verder verdiepte, nieuwe 
editie van Webers aanzet voor een theorie van sociale sluiting (vgl. Benschop 
1984). De definities van racialism en racism zijn zo algemeen, dat ze niet al
leen regionale, qua taal, religieuze, culturele, nationalistische en racistische 
discriminerende praktijken en theorieën omvatten, maar ook seksistische (zie 
ook Miles 1982: 78). 

3. 'Het doet er echter u·él toe', zowel voor de ascriptief negatief 
geprivilegieerde groepen zelf38, als voor het sociaalwetenschappelijk onder
zoek, dat niet wil capituleren voor de complexiteit en dynamiek van de 
empirisch-historische clusters van ascriptieve discriminatie. Met Rex' begrip 
van racistische theorie kan men geen precies inzicht krijgen in de overgangen 
van racistische naar nationalistische en culturalistische legitimaties. Dat geldt 
eens te meer voor de analyse van de oorzaken en de gevolgen van dergelijke 
veranderingen. De verandering van de feitelijke, bewust of onbewust 
gehanteerde (en hoe dan ook gelegitimeerde) criteria van ascriptieve praktij
ken is moeilijk te beschrijven, laat staan te verklaren, als men overal 
'racialism' roept. Het is daarom ook niet toevallig dat juist kritische zwarte 
antiracisten protesteren tegen dergelijk brede begrippen van racialism en 
racism. Zij weten uit ervaring wat het betekent dat sommige criteria van 
ascriptieve praktijken direct en gemakkelijk waarneembaar zijn, terwijl 
andere moeilijker of überhaupt alleen herkenbaar zijn als resultaat van door 
de staat opgedrongen symbolen (de jodenster is hiervan nog steeds het meest 
afschuwelijke voorbeeld). Nuchtere sociaalwetenschappelijke theorievorming 
en onderzoek is met een dergelijke politisering van de begripsvorming 
evenmin gediend als de praktijk van de strijd tegen racisme en andere 
vormen van ascriptieve discriminatie, onderdrukking en uitbuiting (zie 
Memmi 1983: 118 e.v. tegen het sentimentele antiracisme). 

4. De door Rex omlijnde mechanismes en processen van sociale 
sluiting en ascriptieve praktijken zijn zeer abstract en algemeen. Ze hebben 
daarom slechts geringe kracht om empirisch onderzoek te sturen en 

38. De verschillende typische legitimiteitsideologieên kunnen een belangrijke invloed hebben 
op de mate en de bruutheid van de discriminatie. Bovendien kennen ze eigen legitimatie
problemen, die van grote betekenis zijn in de strijd om de délegitimatie van ascriptieve 
praktijken, in de kansen voor bondgenootschappen en voor mobilisatie. 
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structureren. De sprong in 'geschiedenis', in empirisch onderzoek, blijft te 
groot.39 

Historisch-empirisch racisme-onderzoek 

Het analytisch duidelijk scheiden en afbakenen van begrippen van racistische 
praktijken en daarop voortbouwende theorieën ligt hierin, dat dit het mogelijk 
maakt vragen te stellen die anders niet gesteld zouden kunnen worden. De 
feitelijk historisch gediscrimineerde, onderdrukte en uitgebuite groepen 
worden op basis van elkaar veelvuldig overlappende criteria gedefinieerd en 
uitgesloten. 'Omdat ras, klasse, natie en andere 'modes of differentiation' zo 
sterk verweven zijn en omdat de etnische structuur van individuele landen 
altijd uniek is, moet een groot deel van het werk over rassenverhoudingen 
vervolgens historisch zijn' (Ban ton 1977: 164 ). 40 Uitspraken over psychische 
structuren en processen, over structuren en processen van vorming van 
sociale identiteit, en structuren en processen van sociale stratificatie en 
ascriptieve discriminatie zijn nooit méér dan telkens opnieuw te toetsen 
hypothesen. Deze moeten hun waarde in concreet empirisch-historisch 
onderzoek kunnen bewijzen. Sociaalwetenschappelijk racisme-onderzoek 
dient gericht te zijn op theoretisch geïnformeerde sociale geschiedenis van het 
racisme. 

39. In principe zijn er twee mogelijkheden om algemene sociaalwetenschappelijke begrippen 
en theorieen voor empirisch-historisch onderzoek vruchtbaar te maken: door het ontwikke
len van uitgewerkte theorieën van specifieke historische maatschappijformaties en door het 
ontwikkelen van uit (universeel-)historische vergelijkingen gewonnen en empirisch-histo
risch geïnformeerde typologieën, Rex kiest voor de tweede strategie en ontwierp diverse 
typologieën van 'race relations situations' (1970: 120 e.v.; 1970: 39 e.v.; 1973: 185 e.v., 
203 e.v.; 1981: 6 e.v. Zie ook Van den Berghe 1967: 1970; Banton e.a. Zie voor een 
soortgelijke procedure in de 'marxistische traditie': Bonacich 1980 en Szymanski 1983: 
373 e.v.). Met beide strategieen komt men op zich niet verder dan het formuleren van (door 
middel van empirische generalisaties of structuuranalyse gewonnen) hypothesen over te 
verwachten structurele samenhangen, functionele relaties en ontwikkelingstendenties. 
Deze hypothesen zijn niet identiek met - laat staan een vervanging voor - gedetaileerd 
historisch onderzoek. 'Structurele' en functionele' verklaringsmodi mogen historisch-cau
sale riet ve;vangen of verdringen (dat is het grote gevaar van het verabsoluteerde 
functionalisme, ook in zijn 'marxistische' gedaantes). Als men deze hypothesen bescheiden 
opvat kunnen ze aan historisch causaal onderzoek niet te vervangen diensten bewijzen: ze 
structureren oordelen over 'objectieve mogelijkheden' en adequate veroorzaking en 
kunnen de daarin aanwezige verwachtingen ontdoen van hun zuiver intuïtief karakter .. 

40. Banton ziet echter over het hoofd dat ook de 'differential politica/ incorporation' aan 
dezelfde beperkingen onderhevig is en tot geen beter of principieel ander huwelijk tussen 
'the sociologist 's questioning' en 'the historian 's approach' kan leiden. 
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2. Rassen, racistische praktijken en racistische 
'theorie' 

Uit het overzicht van de verschillende sociaalwetenschappelijke benaderingen 
van het racisme kan men de algemene omtrekken van analytisch duidelijk 
afgebakende begrippen van 'ras', 'racialisme' en 'racisme' distilleren. 

Rassen 

We hebben gezien dat het biologisch-genetisch begrip 'rassen' voor elk 
sociaalwetenschappelijk gebruik volledig in het diskrediet is gebracht en dat 
het alledaagse empirische gebruik van het begrip ras volkomen los kan 
komen te staan van uiterlijk waarneembare fysiologische verschillen tussen 
groepen. Hierdoor lijkt het niet meer mogelijk een wetenschappelijk begrip 
van rassen en rassenverhoudingen te formuleren, dat onafhankelijk en 
kritisch tegenover de alledaagse taal staat (dat wil zeggen waarin enerzijds 
een onderscheid wordt gemaakt tussen fysiologische en culturele verschillen, 
en anderzijds tussen feitelijk vast te stellen fysiologische verschillen en 
slechts vermeende). Toch bleek een dergelijk begrip nodig te zijn a. om de 
rassen te onderscheiden van andere ascriptief gediscrimineerde groepen, en 
b. om onbewuste praktijken van racistische discriminatie, onderdrukking en 
uitbuiting te onderscheiden van min of meer bewuste articulatie en legitima
tie. Een dergelijk begrip is in grote lijnen allang geformuleerd41 , het zou naar 
verschillende kanten nader moeten worden afgebakend en geëxpliciteerd: 

a. Relatief duidelijk en onproblematisch is het feit, dat 'rassen' in dubbele 
zin 'sociaal gedefinieerde groepen' zijn. Het alledaagse en het weten
schappelijke begrip 'ras' zijn, net als alle andere begrippen, maatschappelijk 
bepaald. Maar 'maatschappelijk bepaald' betekent in dit geval meer. Rassen 
zijn geen quasi 'natuurlijk' van elkaar gescheiden groepen maar maatschap
pelijk bepaald in deze zin: in specifieke sociale situaties worden uiterlijk 
waarneembare fysiologische verschillen daadwerkelijk op een specifieke 
manier waargenomen en tot grondslag van onbewuste of bewuste afbakening 
tussen groepen gebruikt. Potentieel bestaan er dus oneindig veel mogelijkhe
den om rassen te definiëren en slechts 'potentiële rassen' hebben historisch 

41. Zie het onderscheid dat Van den Berghe (1967: 9) maakt tussen rassen als sociaal 
gedefinieerde groepen op basis van fysieke criteria en etnische groepen op basis van 
culturele criteria. Vgl. Wilson: 6, Schermerhom e.a. 
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geen betekenis (hoewel een dergelijk gedachtenexperiment voor historisch 
onderzoek uitermate leerzaam kan zijn). Slechts bepaalde 'natuurlijke' 
verschillen worden historisch van belang. Wélke dat zijn, is niet afhankelijk 
van 'de natuur', maar van 'de maatschappij' (afbakening tegenover pseudo
natuurwetenschappelijke 'ideological science '). 

b. Duidelijk is daarmee ook, dat waarneming en ervaring van fysiologi
sche verschillen door en door maatschappelijk bepaald zijn. Welke ('grote' of 
'minimale') verschillen worden wanneer, door wie en waarom waargenomen? 
En verdergaand: hoe worden dergelijke verschillen positief of negatief 
gewaardeerd? Dat hangt aan de ene kant af vart de heersende denkgewoon
tes, definitiepatronen en waardehiërarchieën, aan de andere kant van sociale 
strijd- en concurrentiesituaties om het handhaven of veranderen van ongelij
ke verdeling van beschikkingsmacht. Alleen in dergelijke sitaties wordt het 
·discriminerende' waarnemingsvermogen daadwerkelijk gestimuleerd en 
worden op zo'n manier 'geconstateerde' verschillen maatschappelijk effec
tief. 

c. Duidelijk is intussen ook, dat de maatschappelijke bepaling van 
groepen als 'natuurlijk van elkaar verschillend' volstrekt onafhankelijk kan 
komen te staan van elk, hoe dan ook uiterlijk waarneembaar fysiologisch 
verschil ("witte negers' in de Verenigde Staten, joden in Duitsland, etcetera). 

d. Maar dit alles betekent niet, dat een sociaalwetenschappelijk bruik
bare definitie van rassen helemaal los zou kunnen of moeten staan van 
uiterlijk waarneembare fysiologische verschillen. Banton heeft er herhaalde
lijk op gewezen dat bij alle sociale bepaling van waarneming en ervaring 'iets' 
wordt ervaren, dat niet simpelweg in de definitie opgaat en ook niet naar 
willekeur weggedefinieerd kan worden. 42 Wat daarbij wordt waargenomen 
zijn niet 'genotypische rassen' en al helemaal niet een specifieke waardering 
van bepaalde vooronderstelde eigenschappen, maar 'fenotypische' verschil
len. In een zelfkritiek op zijn eerste poging, om 'een ras als rollen-teken' 
( l 96 7) te behandelen, formuleert Banton de gronslagen van een vruchtbare 
argumentatie: 'Ik ging in de fout omdat ik teveel probeerde op te hangen aan 
de stelling dat mensen raciale verschillen gebruiken om rollen vorm te geven 
en toe te u·ijzen. Mensen nemen geen raciale verschillen waar. Zij nemen 
fenatypische verschillen in kleur, haarvorm, onderliggende beenderenstructuur 
en dergelij'ke 1mar. Fenatypische verschillen zijn een abstractie van de eerste 

42. Banton maakt gebruik van de analogie tussen 'natuurlijke' en 'sociale verwantschap' en 
meent, dat de gedachte van 'sociale verwantschap' zonder de ervaring van natuurlijke 
verwantschap niet te begrijpen is (1977, 1979: 128). Een dergelijke vergelijking geeft 
gemakkelijk aanleiding tot het misverstand dat ook tussen sociaal als rassen gedefinieerde 
groepen zoiets als een 'natuurlijke verwantschap' bestaat. 
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orde, ras is een abstractie van de tweede orde' (1979: 130). 'Ik had de 
abstractie van de eerste en tweede orde uit elkaar moeten houden om een 
discussie te introduceren over raciale classificatie als iets cultureels en 
historisch. '43 

e. Banton benut de daarmee gegeven kansen voor een heldere formu
lering van ras, racialism en racism zelf niet helemaal. Hij wil etnische en 
raciale groepen liever definiëren door 'inclusieve' versus 'exclusieve grensde
finities' (1977: 147 e.v.; 1979: 136). Miles en Miles/Phizacklea combine
ren deze overwegingen met het vruchtbare onderscheid tussen racialism en 
racism. Het resultaat is een bruikbaar begrip van ras als 'raciale categorie': 
'Een raciale categorie is onder andere het produkt van negatieve overtuigingen 
van een meerderheidsgroep over een minderheidsgroep die op basis van 
bepaalde u·aarneembare fysieke en/of erfelijke kenmerken wordt geïdentifi
ceerd en apart gezet. De raciale categorie is dus extern gedefinieerd, de grens 
twrdt bepaald door die overtuigingen welke processen van raciale uitsluiting 
mogelijk maken ... Deze overtuigingen zijn racistisch, niet omdat zij noodzake
lijkeru·ijs appelleren aan pseudobiologische variatie. Het creëren van de grens, 
en dus van de raciale categorie is afhankelijk van de identificatie van 'zij' in 
termen van bepaalde fysieke kenmerken, waarbij van de dragers ook gezegd 
u-ordt dat zij andere (negatief gewaardeerde) kenmerken hebben of handelen 
op een bepaalde (negatief gewaardeerde) wijze' (1979: 97, 116; zie ook Miles 
1982: 20, 78).44 

43. Zie de heldere samenvatting bij Miles (1982: 14 e.v.). Als men bij Max Weber de restanten 
van de morfologische antropologie tussen haakjes zet (een positie, die hij feitelijk als 
socioloog zelf nadrukkelijk onderuitgehaald heeft, zie Weber 1924: 456-462 en 484 e.v.) 
en men zijn begrip van etnische groepen verder differentieert, dan kan men 'äusseren 
Habitus' en 'alle überhaupt irgendwie ins Auge fa/lenden Vijferenzen' (1964: 236 e.v.) 
interpreteren als fenatypische verschillen, welke in situaties van strijd en concurrentie om 
'Macht und Ehre' en monopolisering van bronnen en levenskansen gebruikt worden als 
basis voor uitsluitingspraktijken. Een bezwaar tegen de formulering van een dergelijk 
sociaalwetenschappelijk begrip 'rassen' zou kunnen zijn dat daarmee toch weer de 
suggestie van het 'bestaan' van rassen in biologisch-genetische betekenis van het woord 
bevestigd zou worden (zie Miles 1982: 3 et passim). Boodschappen komen immers anders 
over en werken anders dan ze bedoeld zijn. Deze 'politieke' consequenties zouden ervoor 
pleiten niet van 'rassen', maar van racistisch gediscrimineerde groepen te spreken. het 
belangrijkste bezwaar echter tegen deze term is dat daarmee de praktijken van rassendiscri
minatie weer helemaal van het bestaan van een 'racistisch bewustzijn afhankelijk gemaakt 
worden. 

44. Majoriteit/minoriteit is hier opgevat in de traditie van de minderhedentheorie (W agley 
e.a.), dus niet in numerieke zin, maar in de zin van telkens positief/negatief geprivilegeerde 
groeperingen. De formulering: 'fysieke' of 'fysiologische verschillen' is natuurlijk veel te 
vaag. Tenslotte gaat het niet om groepen van lichamelijk gehandicapten, om mannen of 
vrouwen, kinderen of ouderen etcetera, maar om fysiologische verschillen van met name 
huidskleur ('colour lines ') dus om zeer specifieke fysiologische verschillen. 
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Een dergelijk begrip van ras is volstrekt onafhankelijk ten opzichte van, 
en kritisch op pseudonatuurwetenschappelijke rassentheorieën geformu
leerd. Hij maakt een betrekkelijk duidelijke onderscheiding mogelijk tussen 
yerschillende objectief ascriptief gediscrimineerde groepen, of deze nu 
bewust of onbewust afgegrensd en waargenomen worden of niet, en hoe deze 
discriminatie ook gelegitimeerd moge worden. Op basis van een dergelijk 
begrip is het mogelijk, een onderscheid te maken tussen potentieel in een 
bepaalde maatschappij als rassen te discrimineren groepen en feitelijk 
racistisch gediscrimineerde groepen. 45 Op basis hiervan is het in historisch 
onderzoek mogelijk te vragen waarom en welke potentieel 'racistisch' te 
discrimineren groepen feitelijk gediscrimineerd worden of werden. Hierdoor 
kan ook nog veel nadrukkelijker en duidelijker gewezen worden op de 
specifiek maatschappelijke oorzaken van de waarneming, definitie en uitslui
ting van bepaalde sociale groepen. 

Racistische praktijken ('racialism ') 

Het is zinnig om vast te houden aan de logica van het onderscheid dat Rex 
maakt (maar in zijn uitwerking loslaat) tussen racialism en racism, en om 
racialism niet te definiëren 'in termen van racisme'. 46 Een dergelijk rasbegrip 
biedt de kans om praktijken van racistische discriminatie, onderdrukking en 
uitbuiting ook dan op te sporen en te analyseren, als deze bij degenen die ze 
uitoefenen helemaal niet of slechts ten dele bewust zijn en ook als ze door een 
ideologie, die op zichzelfhelemaai niet racistisch is, worden gerechtvaardigd. 
Op basis hiervan is het niet alleen mogelijk het probleem van het 'nieuwe 
racisme' helder te formuleren (zie GabrielfBen Tovim 1978: 136 e.v.), maar 
kan men het ook op een terminologisch en inhoudelijk vruchtbare manier 
behandelen. Dit vindt men ook terug in de kritiek van Miles op Cox: ' ... 
hoeu·el Engelse mensen de discriminatie tegen zwarte mensen misschien niet 
rechtvaardigen in termen van een bepaalde deterministische biologische 
theorie, discrimineren zij desalniettemin of basis van fysieke verschillen ... Met 
andere u·oorden, het is nodig om een onderscheid te maken tussen de daad van 
discriminatie met betrekking tot fysieke verschillen (in Cox' termen: rassenre
laties) en de rechtvaardiging voor discriminatie (in Cox' termen: rassenvoor
oordeel) '. De impopulariteit van biologistische legitimatie-ideologieën 'doet 
niets af aan het feit dat, tenminste in Engeland, bepaalde onderlinge 

• 45. Bij A. Smith (1981: 68 e.v.) vindt men met betrekking tot etniciteit een soortgelijk 
onderscheid tussen 'an sich' en 'for sich': 'ethnic categories' versus 'ethnie of 'ethnic 
community'. 

46. Zie voor seksisme-discussie: Szymanski (1983: 499 e.v., 558 e.v.). 
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verhoudingen gebaseerd zijn op fysieke verschillen en dat de ongelijke 
behandeling van zwarte mensen wordt gerechtvaardigd met betrekking tot 
culturele verschillen' (1977; 1979, 181 e.v., 195). 

Hierbij aansluitend definieer ik racistische praktijken van discriminatie, 
onderdrukking en exploitatie als volgt: maatschappelijke structuren en 
processen, waarin op basis van specifieke fenotypische fysiologi
sche verschillen (huidskleur etcetera) bepaalde sociaal gedefi
nieerde groepen feitelijk negatief worden geprivilegieerd in direc
te interacties, in organisaties en op maatschappelijk niveau; los 
van de vraag of dit nu onbewust, halfbewust of bewust gebeurt en 
hoe deze negatieve privilegiëring als ze überhaupt opgemerkt 
wordt, gelegitimeerd moge worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat de 
praktijken van discriminatie, onderdrukking en uitbuiting van 'blacks' in 
Engeland (door officiêle overheidspolitiek, massamedia, de verschillende 
klassen en groepen van de witte bevolking etcetera) terecht als racialist 
worden beschreven en verklaard. Ze worden echter meestal niet gerechtvaar
digd door een 'racistische' ideologie, maar door neonationalistische en 
culturalistische legitimiteitslegendes. 

Racistische 'theorie' ( 'racism ') 

Rex gebruikt de term 'theorie' in een brede zin. In aansluiting op Marx, 
Pareto en anderen, behandelt hij verschillende niveaus van articulatie, 
consistentie, systematiek en bewustheid van 'beliefs' (zie 1970 en 1973). Hij 
gaat daarbij in op de rol die ideologen, politici, organisaties, massamedia 
etcetera speren bij de vorming, kristallisatie, kanalisatie, stabilisering en 
verbreiding van racistische meningen en opvattingen. Als men hem daarin 
volgt, zijn alle definities van 'racisme' die toegesneden zijn op 'ideologische 
wetenschap' te beperkt. Het alledaagse en ook het politieke 'racisme' stelt 
geen eisen van consistentie en heeft geen 'wetenschap' nodig voor zijn 
fundering (hoewel dat natuurlijk bij het maatschappelijk hoge aanzien van 'de 
wetenschap' tegenwoordig altijd welkom is). Uiteraard wordt het racisme in 
hoge mate beïnvloed door het ideologisch gearticuleerde en georganiseerde 
racisme, dat 'van boven naar beneden' snijdt. Maar hieruit volgt nog niet het 
brede begrip van rac::isme, dat Rex hanteert. Nogmaals, het is niet verstandig 
en zelfs misleidend om alle 'theorieën', die racistische praktijken ('racialism') 
rechtvaardigen, daarom ook racistisch te noemen.47 

47. Men zou ze hooguit 'racialist theories' kunnen noemen, maar dat leidt tot een hybride 
begripsvorming waaraan men beter niet kan meewerken. Zie Banton 1970: 31 over het 
'new racialism '. 
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Racistisch zijn al die stereotyperingen, moppen, meningen, 
opvattingen, voorstellingen tot aan politieke ideologieën en 'ideo
logische wetenschappen', die ascriptieve praktijken van discrimi
natie, onderdrukking en uitbuiting (en liquidatie) legitimeren en 
daarbij verwijzen naar fenotypische fysiologische verschillen van 
huidskleur etc. of vermeende biologisch-genetische verschillen 
tussen 'rassen'. Daarmee zijn 'ras' en 'racistische praktijken zonder 
racisme' geenszins volstrekt irrelevant (Van den Berghe 1967: 11). Ook de 
betrekkelijk directe relatie tussen racistische praktijken en racisme ('racis
me ... zou moeten worden opgevat als het ideologische element in het sociale 
proces van raciale categorisering' (Miles 1980; 1982) biedt onvoldoende 
zicht op rol en betekenis van onbewuste en halfbewuste racistische categori
sering. In de mate waarin rechtvaardiging van handelingen en handelings
structuren achteraf gebeurt (zoals te extreem verondersteld wordt bij Pareto, 
Sorokin, Rex; zie ook Memmi 1983, 112 e.v.), spelen 'racistische theorieën' 
ook geen doorslaggevende rol in het historische ontstaan van racistische 
praktijken - wel voor hun stabilisatie en verdediging. Het meest sprekende 
voorbeeld hiervan is het oude koloniale racisme voordat deze uitdrukkelijk 
met argumenten als cultuur, christendom, beschaving en later biologische 
verschillen gerechtvaardigd werd (zie Miles 1982: 106 e.v.). 

3. Conclusies 

Racisme is dus een zeer complex sociaalhistorisch verschijnsel. Het ontstaat 
en wordt ontwikkeld in sociale situaties waarin strijd en concurrentie om het 
stabiliseren of veranderen van ongelijke beschikkingsmacht over de belang
rijke bronnen en levenskansen voorkomen. Als praktijk van discriminatie, 
onderdrukking en uitbuiting is het racisme diep verankerd in de maatschap
pelijke verhoudingen en organisaties. Het doordrenkt -onbewust of bewust
de directe interacties in de meeste maatschappelijke rollen. Als cultuur en 
ideologie infiltreert het racisme de verschillende typen en vormen van het 
alledaagse, het professionele en het gesystematiseerde bewustzijn. Door 
opvoeding, opleiding en gewenning is het diep geïnternaliseerd en 'habitueel' 
geworden (Fanon, 1983). Het kanaliseert de processen van sociale afbake
ning en de identiteitsdefinities en -gevoelens en stuurt diffuse angsten voor 
'het vreemde' en 'andere' in georganiseerde en agressieve richting. Wil de 
bestrijding van racisme enige kans van slagen hebben, dan moeten we 
rekening houden met deze vele lagen. 

De praktische kansen op succes nemen toe als men de verschillende 
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'terreinen' van deze strijd niet abstract tegen elkaar uitspeelt. In het centrum 
van de liberaaldemocratische antiracismepolitiek staan enerzijds de strijd 
tegen feitelijke discriminatie in directe interacties en de daaraan meestal ten 
grondslag liggende houdingen en vooroordelen - de 'strategie van persoon
lijkheidsverandering' (SimpsonfYinger 1965) door middel van 'educatie en 
socialisatie' (Banton). Anderzijds gaat het om de strijd tegen juridische en 
politieke onderdrukking, voor gelijke burgerlijke en politieke rechten. In het 
centrum van de socialistisch-democratische antiracismepolitiek staat boven
dien de strijd tegen het 'institutionele' racisme, met name tegen de racistische 
trekken van de 'nationale' produktieverhoudingen en die tussen staten, de 
daarin verankerde sociale ongelijkheidsverhoudingen en de racistische prak
tijken van staats- en privékapitalistische organisaties (Miles, Zubaida, Rex, 
Mason, Sivanandan e.v.a.). 

In deze strijd kan een democratisch georiënteerde wetenschap mis
schien een bescheiden rol vervullen. We beschikken op het ogenblik niet over 
een sociaalwetenschappelijke theorie van het racisme, waarin onze kennis 
over de verschillende psychische, interactionele en stratificatiestructuren en 
-processen op een niet triviale manier zijn geïntegreerd. Ook onze recente 
empirische en sociaalhistorische kennis van het racisme moet niet worden 
overschat. Maar we weten toch voldoende om aan de ene kant in elk geval alle 
pseudowetenschappelijke rechtvaardiging van het racisme onderuit te halen 
en als ideologie te ontmaskeren, en om aan de andere kant een aantal 
algemene richtingen voor een effectieve praktisch-politieke bestrijding van 
het racisme aan te geven. Als men meer inzicht wil krijgen in het (tegenwoor
dige en historische) racisme, moet men ingaan tegen de tot op de dag van 
vandaag heer;ende overpolitisering van het racisme-onderzoek. Meer dan op 
enig ander terrein is de sociaalwetenschappelijke theorie hier niet veel meer 
dan 'een u·eerhaantje dat met de ideologische winden meedraait' (Van den 
Berghe 1967: 8). Dit geldt nog steeds en nadrukkelijk voor de 'academische' 
en geïnstitutionaliseerde' sociale wetenschap, die- aan de leiband van haar 
voornaamste consument: de staat - voornamelijk technocratisch en beleids
georiënteerd is. Maar het is ook een groot gevaar voor het radicale en op anti
racistische bevrijdingsbewegingen en organisties gerichte racisme-onder
zoek. Een blik in het tijdschrift 'Race and Class' laat de grote nadelen zien 
van een dergelijke over' betrokkenheid'. Met name in Nederland met zijn 
traditie van sterk technocratisch en beleidsgericht sociaalwetenschappelijk 
onderzoek (zie voor de sociologie: M. Gastelaars 1984) is een bevrijding van 
deze dodelijke omhelzing een eerste vereiste. De aanbeveling van Banton is 
nog steeds geldig: 'We moeten laten zien dat onderzoek het beleid kan 
informeren zonder te suggereren dat optreden tegen ongelijkheid uitgesteld 
moet u·orden omdat wij nog discussiëren over racisme en racialisme. We 
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moeten ook niet impliceren dat een regering van sociologen raciale vooroor
delen en discriminatie zou kunnen uitroeien' (1970: 33). 

Met deze slagen om de arm keer ik terug naar het debat over neoracisme en 
neonationalisme in Nederland. In de laatste jaren is hier een schrikbarende 
toename van racistische praktijken te constateren. Deze praktijken dienen 
bestreden te worden, hoe ze ook mogen worden gerechtvaardigd. Men zou de 
verschillen wat betreft plaats, vormen en mate van bijvoorbeeld racistische 
discriminatie in directe interacties kunnen onderzoeken, en deze relateren 
aan verschillen in klassenpositie, opleiding, beroep, sekse, etcetera. Hoewel 
een dergelijk empirisch vergelijkend onderzoek voor Nederand niet gedaan 
is, wordt in de regel veel te gemakkelijk uitgegaan van het niet geheel 
belangeloze vooroordeel, dat 'witte werkloze mannen met lage opleiding in de 
oude stadswijken' daarbij het hoogste zouden scoren. In de mate waarin dit 
daadwerkelijk het geval zou zijn, zou daardoor niet veel meer bevestigd 
worden dan het makkelijke of 'goedkope' antiracisme van de hogere klassen, 
die in hun alledaagse leven veel minder of helemaal niet geconfronteerd 
worden met de situaties waarin strijd en concurrentie om kansen voorkomen. 

Ik heb gesteld dat de rechtvaardigingen van racistische praktijken 
historisch behoorlijk flexibel en variabel zijn. Men zou veel nauwkeuriger 
moeten onderzoeken in hoeverre deze flexibiliteit afhangt van 

a. de mate waarin de 'theoretische' rechtvaardigingen bewust en 
overdacht zijn. Vermoedelijk zijn alledaagse racistische uitspraken (moppen, 
stereotypen etcetera) veel . minder flexibel dan ontwikkelde politieke en 
pseudowetenschappelijke legitimatielegendes (en dit geldt ook voor de 
alledaagse uitspraken van de 'betergestelden'). 

b. opleidingsniveau, klassenpositie etcetera. Het is te verwachten dat 
een hoger opleidingsniveau en hogere klassenposities in de regel inhouden, 
dat men openlijk racistische uitspraken dan slim vermijdt, wanneer de 
dominante maatschappelijke waardepatronen antiracistisch zijn (zoals in 
Nederland vandaag) maar het aanpassingsvermogen van Tuis - zoals Brecht 
de intellectuelen heeft genoemd - aan wisselende en tegenstrijdige waarde
patronen en culturen is formidabel en het zou daarom een grote politieke 
naïviteit zijn een mogelijk lagere score van intellectuelen met antiracisme te 
verwisselen. Normatief gezien is bovendien de culturalistische of neonationa
listische legitimatie van racistische praktijken door wetenschappers en 
politieke ideologen geen haar beter of slechter dan het zo vaak vooronderstel
de en zo weinig empirisch onderzochte openlijke en 'ouderwetse' racisme van 
de 'witte werkloze in de oude stadswijken'. 

Desalniettemin hoop ik aannemelijk gemaakt te hebben dat het theoretisch en 
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politiek misleidend is om culturalistische of neonationalistische legitimaties 
van racistische praktijken zelf 'racistisch' of 'neoracistisch' te noemen. 
Daarmee maakt men het de voorstanders van een politiek, die ascriptieve en 
ook racistische ongelijkheid bevordert, veel te makkelijk: ze geloven immers 
hun politiek als door en door liberaal en democratisch te kunnen verkopen 
met een beroep op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en 
de verschillende internationale verdragen. En ze verkeren dan in de voordeli
ge positie hun afwijzing van het (oude) 'racisme' als rechtvaardiging te 
kunnen gebruiken om de verwijten van ( neo )racisme van zich af te schudden. 
Kritieken en strategieen van politieke bestrijding van dit type 'wetenschap' en 
politiek staan veel sterker als ze erop attent maken dat de betekenis van 
uitspraken en theorieen afhankelijk is van hun context en dat neonationalisti
sche stellingname bewust (zoals bij de Centrumpartij) of onbewust (zoals -
hopelijk - bij Couwenberg c.s.) de functie vervullen, racistische praktijken 
wetenschappelijk en politiek te legitimeren en aanvaardbaar te maken. Wat 
dit betreft gaat het om een 'nieuwe legitimatie van hetzelfde racisme. Oude 
u·ijn in nieuwe zakken, kortom. '48 Ik heb al gezegd dat dergelijke legitimaties 
geen haar beter zijn. Maar de antiracistische strijd staat argumentatief en 
politiek gezien veel sterker wanneer de neonationalistische legitimaties als 
zodanig benoemd en op hun eigen terrein worden aangevallen en wanneer 
gewezen wordt op de specifieke functie die dergelijke standpunten vandaag in 
Nederland hebben. Couwenberg c.s. hebben het dan toch wel veel moeilijker, 
de schijn van liberaliteit, tolerantie en democratie aan hun kant te houden. 

48. Zie Campschrèur(fop (1984: 36). Ook zij zijn van mening dat de 'tenn "het nieuwe 
racisme" niet volledig juist is', maar dan niet vanwege het nieuwe karakter van de 
legitimerende ideologie, maar vanwege het oude karakter van de racistische praktijken. 
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Immigranten en antifascistische 
strijd 

een politieke zaak 

Samenwerkingsverband van democratische organisaties van 
buitenlanders in Amsterdam 

Een jaar na de golf van protest naar aanleiding van de moord op de 
Antilliaanse jongen Kerwin Duinmeijer in Amsterdam organiseerde een groot 
aantal organisaties van buitenlanders, Surinamers, Antillianen en Molukkers 
een actieweek tegen racisme. Het motto: 'Racisme is ontkenning van mensen
rechten, samen strijden voor gelijke rechten'. Zoals uit dit motto van de 
actieweek naar voren komt zien de betreffende organisaties een direct verband 
tussen alledaagse uitingen van racisme, het optreden van groeperingen als de 
Centrumpartij en de structurele achterstelling van buitenlanders in Nederland. 
Het structurele racisme in de Nederlandse samenleving komt vooral tot 
uitdrukking in een ongelijke rechtspositie en andere aspecten van het minder
hedenbeleid van de overheid. 

Aan de vooravond van de actieweek, op 19 augustus 1984, belegde het 
Samenwerkingsverband van democratische buitenlandse organisaties, de 
voornaamste organisator van de actieweek, een studieconferentie over antira
cistische strijd in Paradiso (Amsterdam). Het Samenwerkingsverband bestaat 
uit meer dan dertig organisaties van buitenlanders (waartoe zich ook Surina
mers, Antillianen en Molukkers rekenen), waaronder het HTIB, HKTB 
(Turks) en het KMAN (Marokkaans). Het was voor het eerst dat op landelijk 
niveau organisaties van buitenlanders in Nederland het initiatief namen om 
samen met Nederlandse antiracismecomité's te discussiëren over antiracisti
. sche strijd. Het is om die reden dat de studieconferentie, die overigens geen 
concrete initiatieven tot actie opleverde, wellicht als een historisch keerpunt in 
de antiracistische strijd in Nederland moet worden beschouwd. Voor het eerst 
gaven organisaties van buitenlanders op een landelijke bijeenkomst zelf de 
toon van de discussie aan. De inleiding van de studieconferentie, namens het 
Samenwerkingsverband uitgesproken door ]oe Simmons, drukken wij hierbij 
als document integraal af. 

Veel is er inmiddels gezegd en geschreven over het racisme dat in de verschillen
de Westeuropese landen de laatste jaren weer openlijk de kop opsteekt. Me~ 
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zegt: het is de crisis, de werkloosheid, de slechte woningvoorzienirig, gebrek 
aan perspectieven voor de jeugd, angst voor het vreemde, koloniale superiori
teitswaan en nog veel meer. Ieder legt zijn eigen accenten en als je de beschou
wingen leest, denk je steeds: daar zit óók wat in. Het gaat inderdaad om een 
complex van factoren. Wat je echter zelden tegenkomt, is een samenhangende 
analyse waarin de politiek van de Westeuropese landen ten aanzien van migran
ten centraal staat. Het zijn meestal organisaties van buitenlanders die erop wij
zen dat het deze politiek is, die het klimaat geschapen heeft waarin openlijk ra
cisme weer mogelijk is, omdat deze politiek zelf racistisch was en is. Racisme is 
in de eerste plaats een politiek probleem dat dus ook om politieke oplossingen 
vraagt. 

Wij hebben niet de pretentie een dergelijke analyse hier nu in kort bestek te 
kunnen bieden, maar we willen wel een paar lijnen aangeven. 

Waarom migratie 

De geschiedenis van de migratie op grote schaal vanuit de Derde Wereld naar 
Europa, begint eigenlijk tijdens de dekolonisering van na de Tweede 
Wereldoorlog. De Westeuropese mogendheden wilden eigenlijk ook toen hun 
wingewesten nog niet kwijt. In ieder geval het gewin niet. De bevolkingen 
werden bespeeld en gebruikt om aan te tonen dat volledige zelfstandigheid 
geen goede oplossing was. Zij kregen tenslotte de mogelijkheid om trouw aan 
hun overheersers te bewijzen door zich te vestigen in Europa. Met name de 
bovenlaag die het niet zo beroerd had gehad, maakte hiervan gebruik. 
Anderen, zoals bijvoorbeeld de Molukkers, werden misleid met beloften over 
terugkeer en een zelfstandige staat. Maar ook later nog zijn velen uit hun land 
weggetrokken omdat de puinhoop die was achtergebleven hen geen toekomst 
boodt. 

Het Westeuropese bedrijfsleven vergroot nog steeds haar winsten ten 
koste van deze technologisch minder ontwikkelde en arme landen, via het 
nieuwe kolonialisme van de multinationale ondernemingen, al dan niet in het 
kader van zogenaamde ontwikkelingshulp. Vaak doen zij dit in samenwerking 
met een heersende elite in de betreffende landen, die zorgt voor gunstige 
investeringsvoorwaarden. Daartoe behoort ook een rustige bevolking die 
geen eisen stelt. Dit levert een tweede categorie migranten op, die van de 
politieke vluchtelingen. Deze categorie is niet zo groot door de scherpe 
toelatingsvoorwaarden. 

Naast de migranten uit de voormalige koloniën en de politieke vluchtelingen 
kwam er een aanzienlijke migratiestroom op gang in de jaren zestig en 
zeventig, de gastarbeiders zoals die toen werden genoemd. Deze mensen, 
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veelal afkomstig uit de landen rondom de Middellandse Zee, werden 
geronseld als goedkope arbeidskrachten. Het was gemakkelijk hen te lokken 
vanwege de armoede waarin zij verkeerden. De Westeuropese regeringen 
hebben het bedrijfsleven bij deze volksverhuizingen geholpen. Het was echter 
het bedrijfsleven dat bepaalde waar, wanneer en tot hoe lang deze mensen 
gebruikt konden worden. En het zijn weer de regeringen geweest die, toen het 
bedrijfsleven begon te nationaliseren, automatiseren, herstructureren, kort
om: mensen massaal ging ontslaan, ging streven naar een 'regulering', een 
streven om zoveel mogelijk buitenlanders weer weg te krijgen er{ geen nieuwe 
toe te laten. Toen begon men de noodzaak te voelen van een migratiebeleid; 
toen ontstond voor de overheid het 'buitenlandersprobleem'. 

Racistisch overheidsbeleid 

De manier waarop buitenlanders nu zo'n vijftien jaar onderwerp van gesprek 
zijn in de politiek is: als probleem, als mensen die er eigenlijk niet meer 
zouden moeten zijn - maar wat doe je ermee. En niet alleen zijn zij op deze 
wijze onderwerp van gesprek. Als je de talloze wettelijke en bestuurlijke 
maatregelen die betrekking hebben op buitenlanders van de afgelopen jaren 
bekijkt, zie je dat de tegenstelling tussen autochtoon en allochtoon steeds 
meer is aangescherpt en dit met maar één bedoeling: het stoppen en zo 
mogelijk ongedaan maken van immigratie uit niet-Westeuropese landen. Een 
paar voorbeelden van die beleidsontwikkeling in Nederland: na een aantal 
losse maatregelen, kwam de W ABW tot stand oftewel de 1 novemberwet Dit 
kwam voor buitenlandse arbeiders neer op de voorwaarde dat ze werk 
hadden en datzelfde werk behielden om zich te kunnen vestigen. De Wet op 
het Nederlanderschap zal binnenkort de. kennis van de Nederlandse taal 
officieel als criterium voor inburgering invoeren. 

Bij de grondwetswijziging in 1983 weigerde men te bepalen dat alle 
Nederlanders toegang hebben tot het Nederlands grondgebied, zodat de 
mogelijkheid om Antillianen te weigeren open blijft. Het recht voor buiten
landse jongeren om te trouwen en hun vrouw over te laten komen werd 
beperkt door allerlei voorwaarden in de sfeer van inkomen en huisvesting, 
beperkingen die trouwens ook overigens aan het recht op gezinshereniging 
worden gesteld. De visumplicht voor bezoekers aan niet-EEG-landen, is in 
feite een pasjeswet voor zwarten. Tenslotte noemen wij de afschatting van 
buitenlandse WAO-ers die voor hen in deze tijd van werkloosheid neerkomt 
op gedwongen terugkeer naar hun land en de beperkingen ten aanzien van de 
kinderbijslag voor niet in Nederland wonende kinderen•(vergelijk ook het 
WODC-rapport '83 getiteld 'Minderheid minder recht'). 
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Met name de uitvoering van de W ABW heeft geleid tot een ware jacht op 
mensen op grond van hun uiterlijk; de vreemdelingendiensten kregen allerlei 
volmachten die het hun mogelijk maakte en maakt om ware razzia's uit te 
voeren. En dit doen zij ook. Nog dagelijks worden er invallen gedaan in 
koffiehuizen, worden mensen op straat gecontroleerd op hun papieren (die ze 
dus ook altijd bij zich moeten hebben) en worden bedrijven 'gezuiverd'. De 
overheidspropaganda beweerde destijds dat het vooral ging om het aanpak
ken van werkgevers, maar daar is nooit iets van gebleken. Sinds het de 
overheid duidelijk is geworden dat het te laat is om de migratie ongedaan te 
maken, voert zij een keihard beleid dat gekenmerkt wordt door het zoeken 
naar middelen om buitenlanders te selecteren, nu zij niet langer nodig zijn 
voor onze economie. Illegalen, ouden van dagen en zieken moeten zo gauw 
mogelijk vertrekken. Voor wie 'blijft geldt: aanpassen. Ook de jongste 
minderhedennota geeft ondanks alle mooie woorden blijk van ditzelfde 
streven. Al het gepraat over 'ontplooiingskansen' 'gelijkwaardigheid' en 
'opheffing van achterstanden' is niet meer dan een dekmantel voor deze 
politiek. Een voorbeeld: hardnekkig wordt, ook in de minderhedennota 
gesuggereerd, dat het spreken van de Nederlandse taal meer kans biedt op 
werk. Bekend is echter dat redelijk Nederlands sprekende groepen als 
Surinamers en Molukkers het hoogste werkloosheidspercentage hebben 
(respectievelijk 27% en 40%). Met dergelijke valse voorstellingen van 
zaken, alsof buitenlanders zelf de schuld van hun werkloosheid zijn, worden 
niet alleen buitenlanders, maar ook Nederlanders systematisch bedrogen. 

Conform de wensen van het bedrijfsleven wordt de crisis afgewenteld op 
de zwakste groepen, waarbij de buitenlanders natuurlijk het eerste in 
aanmerking komen. De regering wil de bevolking doen geloven dat de crisis 
komt door te hoge uitkeringen, te hoge lonen, teveel mensen die zelfstandig 
willen wonen, teveel zieken, bejaarden en natuurlijk buitenlanders. Zo 
worden juist de mensen die het hardst gepakt worden tegen elkaar opgezet. 
Dit heeft het effect dat zij zich niet aaneensluiten in de strijd tegen deze 
crisispolitiek. 

Het is de geschiedenis van deze politiek die in heel Europa op 
vergelijkbare wijze gevoerd wordt en die het klimaat geschapen heeft voor 
meer nationalistische en racistische bewegingen. Deze politiek van zich 
democratisch noemende partijen - of ze nu regeerden of niet - droeg en 
draagt immers zelf een racistisch karakter: wie zich niet wil of kan aanpassen 
aan de Nederlandse cultuur en ondergeschikt zijn aan de Nederlandse staat 
die dat beoordeelt, heeft geen rechten. Juist dat laatste is iets dat weinigen 
durven te zeggen of zelfs maar te erkennen. Dat komt doordat vrijwel geen 
enkele grote politieke partij of maatschappelijke organisatie een ondubbelzin
nig 'nee' tegen deze politiek heeft gezegd. Wie dat wel doet wordt al gauw als 
radicaal en gevaarlijk bestempeld. 

146 



Onze strijd - jullie strijd? 

Wij, als organisaties van buitenlanders, vinden het erg moeilijk om bondge
noten te vinden in onze strijd, omdat tenminste politiek enigszins invloedrijke 
partijen en organisaties altijd hun eigen belangen zwaar laten wegen. Men wil 
wel, zoals nu, samen met ons tegen racisme strijden, onze eisen worden vaak 
met de mond toegejuicht, maar men neemt ze niet integraal over en maakt ze 
niet tot inzet van eigen politieke activiteiten. 

Op dit moment bijvoorbeeld, praat iedereen over remigratie, terugkeer 
dus. De kerken, het NCB, de vakbeweging en anderen proberen goede 
voorwaarden te scheppen voor mensen die terug willen. Men probeert ook 
organisaties van buitenlanders hier warm voor te krijgen. Dat is op zichzelf 
prima, maar waarom houdt men zichjuist met dit onderwerp bezig, op dit mo
ment? Het gaat toch, vooral in de urgente strijd tegen racisme, om de positie 
van buitenlanders hier? En dit doet men, terwijl men onderkent dat het 
toenemend racistische klimaat in Nederland en de slechtere kansen op werk, 
vooral voor buitenlanders een van de voornaamste motieven voor terugkeer 
vormt! Welke vakbond of politieke partij heeft ooit de eis: 'legalisatie van 
illegalen', ondubbelzinnig ondersteund? Natuurlijk, het is een vèrgaande eis, 
die een heleboel op zijn kop zet, maar je krijgt de indruk dat men er zelfs niet 
over wil denken, terwijl de internationalisering van het bedrijfsleven dit toch 
onontkoombaar maakt. Wanneer het echter om kinderen gaat, incidenteel, 
zoals bijvoorbeeld bij Sjam en een paar andere, staan diezelfde organisaties 
op hun achterste benen en roepen: 'Dit is humanitair onverantwoord'! 

Een ander voorbeeld betreft de dubbelzinnige houding ten opzichte van 
groeperingen als Amicales en de Grijze Wolven. Men spreekt over moeilijke 
bewijsbaarheid, maar wie dringt er aan op een onderzoek als een imam, die 
zich kritisch uitlaat over de Marokkaanse regering, in elkaar geslagen wordt? 
'Nee', zegt men dan weer, 'het gaat hier om interne problemen binnen de 
moskee, de religie, daar mogen wij ons niet mee bemoeiert', of men zegt: 'Het 
gaat om politieke tegenstellingen betreffende Marokko, daar hebben wij niets 
mee te maken. ' Alweer geen keuze, geen bescherming dus ook tegen de 
repressieve lange arm van koning Hassan in Nederland. 

Deze voorbeelden maken enigszins duidelijk waarom deze partijen en 
organisaties evenmin een antwoord hebben op de aanwezigheid van Janmaat 
in de Tweede Kamer. Zij weerleggen misschien zijn leugens, maar niet zijn 
politiek. Hun electorale belangen weerhouden hen hiervan. Er worden geen 
ondubbelzinnige keuzes gemaakt, die kunnen leiden tot het ontwikkelen van 
politieke alternatieven. Daardoor heeft hun streven slechts één effect: zij 
geven het bestaande overheidsbeleid een menselijk gezicht. 

Dit alles heeft tot gevolg dat de organisaties van buitenlanders in een 
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marginale positie gedwongen worden. Werkelijke bondgenoten lijken alleen 
te vinden te zijn in onafhankelijke organisaties of personen, die zelf min of 
meer marginaal zijn, omdat zij hun politieke principes niet ondergeschikt 
maken aan politieke macht op korte termijn. 

In die marginale hoek zit op dit moment ook nog de antifascistische beweging. 
Dat is niet erg, maar wegens de grote problemen, de directe dreiging waar wij 
als buitenlanders mee te maken hebben, zien wij wel de noodzaak van 
politieke verbreding, een noodzaak die door Nederlanders, die in een minder 
bedreigde positie verkeren, niet altijd zo ervaren wordt. De antifascistische 
beweging is weliswaar niet groot en invloedrijk, maar wel breed samenge
steld. Dit biedt ons inziens de mogelijkheden tot de door ons gewenste 
verbreding, maar heeft ook weer beperkingen. In sommige comité's partici
peren voornamelijk oud-verzetsmensen en mensen uit politieke partijen; 
andere groepen bestaan vooral uit jongeren: scholieren, studenten, werklo
zen, welzijnswerkers. Door die brede samenstelling komt men moeilijk tot 
gezamenlijke strategieên en blijft men vaak steken op een grote concentratie 
op het fenomeen Janmaat, alsof hij de bron is van alle kwaad. Sommigen 
willen hun strijd tegen Janmaat vooral met juridische middelen voeren, 
anderen zien meer in directe actie, zoals het verstoren van vergaderingen. 
Daarover gaat dan uitsluitend het gesprek. Natuurlijk vinden wij, als 
organisaties van buitenlanders, ook dat de Centrumpartij van het politieke 
toneel moet verdwijnen. Maar wij zien tegelijk het gevaar dat de racistische 
politiek van de overheid, waarmee wij dagelijks te maken hebben en die zoals 
gezegd het klimaat schept voor groeperingen als de Centrumpartij, uit het 
gezichtsveld verdwijnt. De regering kan mooie sier maken met haar 'antiCen
trumpartij-houding, terwijl zij haar politiek rustig voortzet. Een and~re keus, 
naast het bestrijden van Janmaat, is vaak een duik in de individuele 
hulpverlening aan individuele slachtoffers van racisme. Ook hiervoor geldt, 
dat wij vinden dat deze hulp niet gemist kan worden. Ook wij hebben onze 
spreekuren, waar we mensen zo goed mogelijk proberen te helpen. Duidelijk 
is echter dat hiermee geen structurele verbetering van de positie van 
buitenlanders verkregen wordt, tenzij deze hulpverlening gepaard gaat met 
en gericht is op politieke actie. Daar ontbreekt het vaak aan. 

De organisaties verenigd in het Samenwerkingsverband, hebben incidenteel 
wel samengewerkt met antifascisme-comité' s, maar vooral hebben wij ons 
beziggehouden met het formuleren van een politiek antwoord op het toene
mende racisme en het versterken van onze positie door onze krachten te 
bundelen. De resultaten hiervan zijn te vinden in de resoluties van de 
Princenhof-conferentie, gehouden aan het begin van dit jaar in Amsterdam 
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en in de resultaten van de Europese conferentie van organisaties van 
buitenlanders van maart jongstleden. Dit streven heeft veel van onze energie 
gekost. Het lijkt alsof datgene waar wij mee bezig zijn weinig aansluit bij de 
manier waarop de antiracistische strijd in Nederland gevoerd wordt. Wij 
willen het probleem bij de wortels aanpakken en niet alleen de boom snoeien. 

Wij willen vechten voor gelijke rechten voor migranten in Europa, te 
beginnen met ons recht op verblijf hier, zonder de verplichting om op te gaan 
in de heersende cultuur. Wat ons voor ogen staat is een campagne om een zo 
breed mogelijk draagvlak voor onze eisen te krijgen en die duidelijk maakt op 
welke manier Nederlanders en buitenlanders tegen elkaar uitgespeeld 
worden. Wij hopen hierbij öp de samenwerking met zoveel mogelijk werkelij
ke antiracistische organisaties van Nederlanders en buitenlanders. 
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Europese defensie heeft een 
gevaarlijke traditie 

Bespreking van Duco Hellema, Frontlijn van de 
Koude Oorlog 

Kees Kalkman* 

Duco Hellema's 'Frontlijn van de Koude Oorlog' is een bijdrage aan de 
lopende discussie over een vorm van Europese verdediging buiten het kader 
van de NAVO. De Duitse herbewapening na de oorlog staat in zijn boek 
centraal, omdat zijns inziens de opbouw van een Westduits leger binnen de 
NAVO niet alleen een produkt was van de Koude Oorlog, maar ook een 
middel om de herlevende Westduitse militaire macht aan een aantal beper
kingen te onderwerpen. Omdat de onderlinge rivaliteit binnen de Westerse 
wereld een cruciale rol heeft gespeeld bij de oprichting van de Bundeswehr en 
de aansluitende controverse over Westduitse zeggenschap over kernwapens, 
besteedt Heilerna vooral aandacht aan de verhoudingen binnen het Atlanti
sche bondgenootschap. 

Hij geeft een nauwgezette reconstructie van de internationale diploma
tieke geschiedenis van de Duitse herbewapening tussen 1945 en 1965. In 
een samenvattend slothoofdstuk worden vervolgens enkele grote lijnen 
uitgezet die het hele proces kunnen verklaren. Voorts wordt in een epiloog 
geprobeerd om de actualiteit van dit stukje geschiedenis voor de huidige 
stand van zaken rond het NA VO-moderniseringsbesluit van 1979 aan te 
geven. 

Gemeenschappelijk hestuur 

Na de overwinning van de geallieerden in Europa was natuurlijk de grote 
vraag wat er zou gebeuren met het al met al nog aanzienlijke industriële 
potentieel van het verslagen Duitsland. Op de Conferentie van Jalta (en in iets 
mindere mate in Potsdam) kwamen de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie 
overeen om gemeenschappelijke controle uit te oefenen op de naoorlogse 
verhoudingen. 

Dit was in overeenstemming met de bereidheid van de Verenigde Staten 

* Kees Kalkman is redacteur van het antimilitaristisch tijdschrift AMOK 
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om via zuivering en democratisering van de Duitse samenleving de funda
menten van de op autarkie gerichte nazistaat te breken. Het doel van deze po
litiek was echter om de Duitse economie weer toegankelijk te maken voor 
Amerikaanse goederen en kapitaal. Vandaar dat al vrij snel de vereisten voor 
economisch herstel onder Amerikaanse regie en op kapitalistische basis een 
grote rol gingen spelen. Aangezien zich in de door de Sowjet-Unie bezette 
zone een overeenkomstig proces afspeelde (terecht vermijdt Heilerna de 
schuldvraag te beantwoorden) werd het gemeenschappelijke bestuur al snel 
een farce. Vanaf begin 194 7 was er in de praktijk geen sprake meer van. De 
wederopbouw en politieke restauratie in West-Duitsland vond plaats onder de 
hoede van de bezettingsautoriteiten en steunde vooral 'op de behoudende 
krachten die zich tijdens het Derde Rijk van Hitier hadden gedistantieerd 
(Adenauer- kk) en de meerpro-Atlantischebinnen het nazistische staatsappa
raat.' (blz. 76) 

Europese defensiegemeenschap 

De eerste jaren lag de nadruk helemaal op het economische vlak. De omslag 
in dit opzicht vond plaats in het najaar van 1950, toen de Verenigde Staten 
formeel aan Engeland en Frankrijk voorstelden om de Bondsrepubliek 
Duitsland (BRD) te gaan herbewapenen. Inmiddels was in juni van hetzelfde 
jaar de Korea-oorlog uitgebroken, maar Helierna ziet deze niet als oorzaak 
van de verscherping van de Amerikaanse politiek. Al in het voorjaar van 
1950 was door de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad een veel offensie
vere politiek tegenover de Sowjet-Unie uitgestippeld. 

Hoewel Frankrijk grote bezwaren had tegen de Amerikaanse voorstel
len om Duitsland te gaan bewapenen, kwam dit land binnen de (in 1949 
opgerichte) NAVO al snel in een isolement. De Franse politiek kampte met 
twee problemen. Er was sprake van onderlinge verdeeldheid (sommigen 
waren namelijk wel akkoord met een Westduits leger, mits dat geïntegreerd 
was in een groter geheel). Bovendien was Frankrijk afhankelijk van de 
Verenigde Staten die tussen 1950 en 1954 (val van Dien Bien Phu) ongeveer 
tachtig procent van de kosten van de Franse oorlogsinspanningen in 
Indo-China voor hun rekening namen. 

Toch slaagde de Franse diplomatie erin door een handige zet de Duitse 
herbewapening vier jaar tegen te houden. Ze kwamen namelijk zelf met een 
uitgewerkt plan (het plan Pléven) voor de Duitse herbewapening. Dit hield in 
dat er een geïntegreerd Europees leger zou komen waarvan op lagere niveaus 
Westduitse onderdelen deel uit zouden maken. Aanvankelijk waren de 
Amerikanen wantrouwig, bang dat de kwestie op de lange baan zou worden 
geschoven. Maar in de zomer van 1951 maakten de Verenigde Staten een 
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reuzezwaai en gingen de Franse plannen steunen. Daarmee bleek de 
Amerikaanse regering volgens Helierna uiteindelijk 'Europeser' dan de 
meeste Westeuropese regeringen zelf. 'De wending ten aanzien van het 
Pléven-plan illustreerde dat de offensieve, hegemoniale politiek van Truman, 
Marshall en Acheson, de politiek van de Truman-doctrine en het Marshall
-plan, ten einde liep en plaats begon te maken voor een conservatieve, op 
vermindering van de Amerikaanse betrokkenheid gerichte strategie.' (blz. 53) 

Daar moet wel bij worden aangetekend dat in het compromis zoals het 
uiteindelijk (bijna) tot stand kwam, het verdrag van 1952 over een Europese 
Defensie Gemeenschap (EDG), het Europese leger onder het commando van 
de NAVO, dus de Amerikanen, kwam te staan. Voor West-Duitsland waren 
er nogal wat beperkingen: alleen Duitse onderdelen tot op divisieniveau, geen 
NAVO-lidmaatschap, dus geen medebeslissingsrecht over de strategie, een 
verbod op de produktie van onder andere kernwapens. De Westduitse 
verwachtingen waren daarentegen des te groter. Bondskanselier Adenauer 
verklaarde in het kabinet 'dat de militaire zwakte van Frankrijk in Europa de 
Bondsrepubliek binnenkort een overwicht in de EDG zou verschaffen en haar 
daarmee ondanks een bevolking van maar 50 miljoen zou maken tot de 
beheersende factor in Europa.' (blz. 5 7) 

Maar diverse elkaar snel opvolgende Franse regeringen gingen 'heron
derhandelen' (zoals we nu zouden zeggen) en de EDG stierf in augustus 1954 
in het Franse parlement via een ordemotie een roemloze dood. Helierna kan 
de verleiding niet weerstaan om hier een 'deal' met de Sowjet-Unie te 
suggereren die de gang van zaken natuurlijk met argusogen had gevolgd. In 
ruil voor Russische steun aan een voor het Westen betrekkelijk gunstige 
regeling op de Indo-China-conferentie in Genève zouden de Fransen hebben 
beloofd de EDG te torpederen. Het bewijs valt echter moeilijk te leveren. 

Westeuropese Unie 

Verrassend genoeg kwam na het mislukken van de EDG een akkoord over de 
Duitse herbewapening toch nog vrij snel tot stand in de vorm van de 
oprichting van" de Westeuropese Unie (WEU) en de toetreding van de BRD tot 
de NAVO. Daarbij speelden de Engelsen, die zich tijdens de EDG-periode op 
de achtergrond hadden gehouden, een sleutelrol. Engeland zegde nu toe om 
troepen op het continent te zullen handhaven, wat een belangrijke geruststel
ling voor Frankrijk was. 

Nog in hetzelfde jaar 1954 werden de Verdragen van Parijs gesloten. 
Daarbij werd een Westduits leger van maximaal 500.000 man onder 
NAVO-bevel toegestaan. De BRD zag 'vrijwillig' af van de produktie van een 
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aantal wapens op Duits grondgebied (ABC-wapens, lange-afstandsraketten, 
grote oorlogsschepen en strategische bommenwerpers). Binnen de WEU, 
waarvan Duitsland, Frankrijk, Engeland, Italië en de Benelux deel uitmaak
ten, werden hiervoor controle-organen opgericht. Maar omdat de feitelijke 
militaire integratie van de BRD in de NAVO-commando-structuur plaats
vond, is de WEU nooit erg belangrijk geworden. 

De door Hellema gesignaleerde dubbele paradox is nu dat wat uit de 
bus kwam een puur Atlantische oplossing was, terwijl de Amerikaanse 
regering Eisenhower vanaf 1953 had gestreefd naar een supranationale 
Europese oplossing (EDG) die door een Europees parlement was getorpe
deerd. 

Frankrijk moest met de gang van zaken genoegen nemen omdat er niet 
méér inzat. Wel begon het ongeveer tegelijkertijd de basis te leggen voor de 
bouw van een eigen atoomwapen. 

Zeggenschap 

Zo vond tussen 1951 en 1954 het diplomatieke gevecht plaats over de vraag 
onder welke voorwaarden West-Duitsland troepen zou mogen opstellen. De 
daarop volgende periode van 1955 tot 1962 laat een toenemend Westduits 
streven naar militaire zelfstandigheid zien dat zich met name richtte op de 
mogelijkheid om greep te krijgen op de in Duitsland geplaatste kernwapens. 

De centrale figuur in de Westduitse CDUjCSU-regering was in dit 
opzicht minister van Defensie Strauss. Hij steunde op de nieuwe speerpuntin
dustrieën die internationaal konden concurreren (atoomindustrie, lucht- en 
ruimtevaart, wapenindustrie) én op de reactionaire Beierse traditie. Typerend 
was dat in het najaar van 1956 de geplande omvang van de Bundeswehr werd 
teruggebracht van 500.000 tot 350.000 manschappen. Dat was in overeen
stemming met Strauss' ideeën over een kwaliteitsleger dat zou worden 
uitgerust met de modernste wapens. Het was echter in tegenspraak met de 
Amerikaanse doctrine waarbij de Europeanen massale landlegers moesten 
opstellen en de Amerikanen de nucleaire afschrikking leverden voor het 
geval de Russen toch doorbraken (de zogenaamde zwaard- en schildleer). 

Vanaf eind 1956 is het streven naar eigen kernwapens onderdeel van 
de Westduitse politiek. In eerste instantie reageerden de Verenigde Staten 
hierop door meer nucleaire slagveldwapens aan te bieden aan West-Duits
land en de andere partners in Europa. De zeggenschap over die wapens, die 
er kwamen via een reeks bilaterale verdragen (onder andere met Nederland) 
bleef echter bij de Amerikanen. De Duitsers bleven dan ook zeggenschap 
eisen. Eisenhower reageerde hierop aan het einde van zijn ambtsperiode met 
plannen voor een NAVO-strijdmacht van middellangeafstandsraketten onder 
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een regime dat iets weg had van gemeenschappelijk beheer. Onder Kennedy, 
die een nieuwe periode inluidde van Amerikaanse expansie en vergroting van 
militaire macht, verslechterden de betrekkingen met de BRD echter snel. De 
Amerikanen trokken hun eerder gedane aanbod in. Adenauer en Strauss 
bleven bij hun standpunt dat erg duidelijk werd verwoord door Strauss' 
adviseur Weinstein in de Frankfurter Allgemeine: 'West-Europa moet zich 
ontwikkelen tot een tweede Atlantisch afschrikkingscentrum met een eigen 
beschikkingsbevoegdheid over atoombommen en passende overbrengingssyste
men. ' (blz. 111) 

Inmiddels had zich echter in de Westduitse politiek een tegenstroming 
van 'Atlantici' ontwikkeld die het herstel wenste van goede betrekkingen met 
Washington en aanpassing van de Westduitse militaire politiek aan de 
Verenigde Staten. Hun macht nam steeds toe ten opzichte van de 'Europese' 
of 'Gaullistische' stroming rond Strauss en Adenauer. Dit kwam in 1962 en 
1963 tot uiting in de vervanging van een aantal Europees gezinde politici in 
de Westduitse regering (V on Brentano, Strauss zelf door de Der Spiegel-af
faire, en tenslotte Adenauer) door Atlantici (Schröder en Erhard). 

Zo was in 1963 de weg vrij gemaakt voor een door Hellema als 
'ambivalent' betitelde poging van de Verenigde Staten om de BRD te paaien 
met een eskader van 200 oppervlakte-schepen met gemengde bemanningen 
en nucleaire Polaris-raketten (de MLF). De oppositie aan beide kanten van 
de Atlantische Oceaan tegen het MLF -plan bleek echter groot. Argumenten 
waren de vrees voor een Duits-Amerikaanse overheersing en het inmiddels 
aan kracht winnende ontspanningsdenken. In plaats van de MLF kwam 
uiteindelijk in 1965 de Nuclear Planning Group tot stand waarin de 
Europeanen als adviseurs werden betrokken bij het Amerikaanse nucleaire 
beleid. De Westduitse militaire status werd verhoogd, maar de Amerikaanse 
beschikkingsmacht bleef onaangetast. 

Offensieve en conservatieve fasen 

Het meest interessante punt in de conclusies van Hellema is het onderscheid 
tussen offensieve en conservatieve fasen in de Amerikaanse buitenlandse 
politiek .als verklaring voor de houding van de Verenigde Staten ten opzichte 
van de 'Duitse kwestie'. 

'In de offensieve fasen tendeerde de Amerikaanse buitenlandse politiek 
ernaar West-Duitsland in politiek-militair, maar vooral in economisch opzicht 
te integreren in en te binden aan het Atlantische blok. In de conservatieve fasen 
neigde de Amerikaanse politiek er juist toe de Westduitse militaire zelfstandig
heid, als compensatie voor de beperking van de directe Amerikaanse betrok
kenheid, te vergroten en de Bondsrepubliek een bufferrol te laten spelen in de 
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meer militair opgevatte confrontatie tussen Oost en West.' (blz. 125) 
Voorbeelden van offensieve periodes in het door dit boek beslagen tijdvak zijn 
dan de presidentschappen van T ruman en Kennedy; een voorbeeld van een con
servatieve fase was het bewind van Eisenhower. 

Deze factor lijkt me zeker van belang, maar ik vraag me af of hij zo door
slaggevend is als Hellema suggereert. Neem bijvoorbeeld de EDG. De Ameri
kaanse steun voor een 'Europese' oplossing zou te verklaren zijn uit de conserva
tief-defensieve fase waarin de buitenlandse politiek zich onder Eisenhower be
vond. Maar hoe is het dan te verklaren dat dezelfde Amerikaanse regering na 
het mislukken van de EDG zo snel overstapt op een zuiver Atlantische oplossing 
in de vorm van een Westduits NAVO-lidmaatschap? Volgens Hellema was er 
sprake van een 'optimistische mis-interpretatie van de toekomstmogelijkheden 
van de Westeuropese Unie' door de Amerikanen (blz.73). Maar uit het Eisenho
wercitaat dat hij als ondersteuning aanvoert, blijkt dat deze de WE U in hoofd
zaak zag als 'plan om Duitsland in de familie van onafhankelijke naties te bren
gen.' En in dit opzicht heeft het wel gewerkt. En hoe Atlantisch was de EDG 
eigenlijk zelf niet? Het supranationale Europese leger zou immers onder Ame
rikaans NAVO-bevel komen te staan. 

Volgens mij is de (Atlantische) continuïteit in de Amerikaanse politiek 
groter dan Helierna aanneemt. Er is bijvoorbeeld ook niet zoveel verschil 
tussen de voorstellen voor een gemeenschappelijke NAVO-strijdmacht van 
middellangeafstandsraketten (nadagen Eisenhower) en het MLF-plan (Ken
nedy), zoals Helierna ook zelf aangeeft. Ik denk dan ook dat er nooit een se
rieus bedoeld plan van een Amerikaanse regering is geweest om de 
beschikkingsmacht over kernwapens uit handen te geven. Dat lijkt me het 
criterium voor een niet-Atlantische oplossing. 

Dat brengt me op de epiloog. Daarin wordt de inzet van het NA VO-moderni
seringsbesluit mijns inziens terecht gekenschetst als 'het leveren van een 
bewijs van Atlantische eenheid op het moment dat de politiek-ekonomische 
verhoudingen daartoe geen aanleiding meer leken te geven.' (blz. 129). 
Vervolgens wordt gesignaleerd dat de politieke dynamiek van het verzet tegen 
het moderniseringsbesluit zich langzamerhand tegen de grondslag van de 
Atlantische samenwerking gaat richten. Voor zover dat uitloopt op plannen 
voor een Europese defensie is dat niet zonder risico's, en wel omdat links op 
het gebied van de Europese defensie bepaald geen monopolie heeft zoals uit 
de rest van het boek blijkt. De conclusie dat de keuze tussen een Atlantische' 
of een Westeuropese militaire alliantie een valse is, omdat dit in geografische 
en niet in politieke termen gestelde alternatieven zijn, kan ik dan ook 
onderschrijven. Dan volgt: 'Daarom is het centraal stellen van de kwestie van 
het NAVO-lidmaatschap ook zinloos, zolang de uitgangspunten van de 
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heersende buitenlands-politieke en militaire opvattingen niet worden doorbro
ken.' blz. 134) Voorzover dit in combinatie met de vervolgens bepleite 
politieke doelstellingen (tegengaan van de modernisering, vervolgens terug
dringen van kernwapens en mogelijk van andere militaire middelen) zou 
betekenen dat het NAVO-lidmaatschap niet zo belangrijk is, ben ik het er niet 
mee eens. Dat standpunt houdt onvoldoende rekening met de mogelijkheid 
dat een verdere versterking en verzelfstandiging van de Westeuropese en 
Westduitse defensie zich wel eens binnen een Atlantisch kader zou kunnen 
voltrekken. 

Recente voorstellen van belangrijke politici aan de zijlijn (Kissinger, 
Schmidt) gaan in de richting van een twee-zuilenstructuur voor de NAVO. 
Ook concrete militaire ontwikkelingen (het oprukken van Duitse generaals in 
de NAVO-commandostructuur waarbij de opvolger van Kiessling nu de 
nucleaire portefeuille van SACEUR heeft gekregen, de verregaande integra
tie van luchtmacht, marine en in toenemende mate ook landmacht) maken 
deze mogelijkheid veel waarschijnlijker dan bijvoorbeeld een Frans-Duitse 
'Alleingang'. 

Wie deze ontwikkeling wil stoppen, moet de strijd tegen de NAVO juist wél tot 
centraal programmapunt maken. Wie wil nagaan wat voor gevaarlijke traditie 
de ideeën voor een sterke Europese defensie naast, maar eventueel ook 
binnen het NAVO-bondgenootschap hebben, moet zeker het boek van Duco 
Hellema lezen. 

Duco Hellema, Frontlijn van de Koude Oorlog, de Duitse herbewapening en het Atlantisch 
bondgenootschap. Amsterdam, Jan Mets, 1984. 146 blz., f 24.50 
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Vier kanttekeningen bij 'De ware 
bekentenissen van een witte 
terrorist' van Breyten Breytenbach 
Vier kanttekeningen bij 'De ware bekentenissen van 
een witte terrorist' van Breyten Breytenbach 

TonKorver 

1. 

Breytenbach behoort met mensen als André Brink, J.M. Coetzee en Nadine 
Gordiroer tot de kleine groep Zuidafrikaanse schrijvers die internationale 
weerklank hebben gekregen. Hun houding tegenover de apartheid is kritisch 
en afwijzend. Bij Breytenbach heeft de afwijzing een uitdrukkelijke, politieke 
dimensie. Hij gold als de centrale figuur van Okhela, een verzameling blanke 
activisten die in en buiten ZUid-Afrika wilden bijdragen aan de bevrijdings
strijd. Augustus 1975 wordt Breytenbach op het vliegveld van Johannesburg 
gearresteerd. Er komt een proces met als aanklacht: terrorisme. Tijdens het 
proces bekent Breytenbach schuld. Hij wordt veroordeeld tot negen jaar, 
maar komt in 1982 vrij. Zijn ervaringen als 'terrorist' en als gevangene zijn 
nu gedocumenteerd in zijn 'ware bekentenissen'. 

Ik heb het boek selectief gelezen, in eerste instantie vanuit mijn herinnerin
gen aan de tamelijk stormachtige zomer en herfst van 1975. Ik was toen lid 
van de Anti-ApartheidsBeweging Nederland (AABN), op dat moment een van 
de sterkste solidariteitsgroepen in Europa. Breytenbachs aanhouding en 
proces versterkten een al langer woedend conflict binnen de AABN over de 
plaats van een solidariteitsbeweging ten opzichte van Okhela en daarmee ook 
ten opzichte van het African National Congress waarmee nauwe contacten 
bestonden. Binnen het ANC - overigens - vond een vergelijkbare strijd 
plaats, die op het verloop van de gebeurtenissen in de AABN een grote, 
vermoedelijk doorslaggevende invloed uitoefende. De strijd werd pas beslist 
toen het ANC haar handen van Breytenbach aftrok. Dat was het gevolg van 
Breytenbachs zelfbeschuldiging tijdens het proces. 1 Wij in Nederland vroe
gen ons af wat het motief van Breytenbach tijdens het proces was geweest, net 
zoals we ons afvroegen waarom Breytenbach op een aantal punten bijzonder 
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onvoorzichtig had gehandeld. Nu ik het boek heb gelezen weet ik in ieder ge
val dat op die vragen geen antwoord is gekomen. 

2. 

Het boek bestaat uit twee delen en een aantal toegevoegde kanttekeningen. 
Het eerste deel gaat in op een serie gebeurtenissen voorafgaande aan de 
aanhouding van de schrijver, over de aanhouding zelf en zijn gevangenschap 
tot en met het proces. In het tweede deel staan de ervaringen van Breyten
bach gedurende de zeven lange gevangenisjaren. In een paar recensies over 
het boek, die van André Brink in Rapport van 13 mei 1984 en die van Wam 
de Moor in De Tijd van 29 juni 1984, klinkt door dat met name het eerste 
deel van het boek nogal wat halve uitspraken, verontschuldigingen en 
tegenstrijdigheden bevat. Het tweede deel, het gevangenisverslag, bevalt 
beter. Dat is ook mijn ervaring geweest bij het lezen. Het tweede deel is 
buitengewoon indringend en adembenemend knap geschreven. De onmense
lijkheid van het gevangenisregime, de systematische en gedetailleerde 
vernedering van de gevangenen, het zaaien van tweedracht tussen de 
gevangenen; alles is opgeschreven met een kracht en precisie die me deden 
denken aan Anatolij Martsjenko's relaas over Russische kampen in zijn 'Wat 
ik zeggen wou'. Ook de tekening van diverse personages - medegevangenen, 
bewakers, agenten, verklikkers, mensen van het opsporings- en vervolgings
apparaat - is even trefzeker als bij Martsjenko. 

Toch is het boek niet zomaar een verslag. Het is moeilijk er een karakteristiek 
van te geven. Breytenbach zelf ziet het als een zich 'zuiveren', als een 
purgering, als een uitbraken van alle vuil en besmetting die de gevangenissen 
hem hebben bezorgd. Ik denk dat het tweede deel inderdaad een eind die 
richting uitgaat. Helernaai overtuigd ben ik echter niet. Dat komt in het 
bijzonder doordat het boek oorspronkelijk in het Engels geschreven is, niet in 
het Mrikaans. Er zijn natuurlijk uitstekende redenen om in het Engels te 
spreken en te schrijven. Het publiek wordt groter en dat verklaart een andere 
karakteristiek van het boek die Breytenbach ons verschaft: 'Het lag in mijn 

I. Op pag. 88/89 doet Breytenbach een felle uitval naar de politici van het ANC 'die mij hierin 
verzeild hebben doen raken' en die hem lieten vallen toen hij gepakt werd. De idee dat 
Breytenbach hier door anderen in 'verzeild' is geraakt is niet alleen onjuist, maar ook weinig 
sympathiek. Bovendien is het niet terecht dat het ANC Breytenbach liet vallen toen hij gepakt 
werd. Daar was het proces voor nodig. En vanaf dat moment liet Curie! (die door 
Breytenbach zeer wordt geprezen) Breytenbach eveneens vallen. (Voor de gegevens over 
Curie! verwijs ik naar Gilles Perrault: Un homme à part, Paris, 1984. Ueberhaupt heeft 
Breytenbach een soms tamelijk rauwe manier van omgaan met voormalige strijdgenoten. 
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bedoeling een politieke tekst te produceren ( ... ).' Maar is het een politieke 
tekst? Het boek bevat de nodige politieke uitspraken. Het heeft politieke 
effecten. De mogelijkheden en onmogelijkheden van verzet komen herhaal
delijk ter sprake. In zoverre dus ja, een politieke tekst, zij het in het 
grensgebied tussen politiek en moraal. 

Aan de andere kant geen politieke tekst. De periode 197 5-1982 in de 
Zuidafrikaanse geschiedenis is vol tumult: Soweto, de 'Black Consciousness '
beweging (onderdrukt door de apartheidsstaat, een bron van hernieuwde 
inspiratie èn recrutering voor het ANC), de opkomst van zwarte vakbonden, 
de breuken in het blok aan de macht door de opheffing van de 'kleine 
apartheid' en het tweeslachtige beleid met betrekking tot de arbeidsmarkt- en 
huisvestingspositie van de zwarten, de pogingen van het regime de scheidslij
nen tussen zwarte, Aziatische en gekleurde Zuidafrikanen te verharden, de 
onafhankelijkheid van Zimbabwe. Breytenbach was vrijwel verstoken van 
nieuws en hoewel een aantal van de genoemde ontwikkelingen en gebeurte
nissen al vóór 1975 vermoed kon worden, vormen ze geen deel van de 
thematiek van het boek. Het gaat bij Breytenbach om de relaties tussen 
onderdrukkers en onderdrukten, de alom aanwezige infectie door de onder
drukking (ook bij de onderdrukkers, ook bij het verzet). Dat kan vanzelfspre
kend een politieke tekst opleveren, een tekst dus waarin over de gevolgen van 
een nieuwe situatie, inclusief de verwerking van het organisatorische falen 
van Okhela, inclusief de effectiviteit van het ANC in en buiten Zuid-Afrika, 
inclusief de sinds de grote staking van 1973 in Durban zich formerende en 
inmiddels deels erkende zwarte vakbeweging en inclusief hét grote initiatief 
van de laatste jaren, het Verenigde Democratische Front, wordt gesproken. 
Als dat ontbreekt - en het ontbreekt - is er dan nog een politieke tekst? Ook 
hier denk ik dat het antwoord ontkennend moet zijn. Vanuit politiek oogpunt 
is het boek een abstractie. Het gaat niet over handelingen, strategieën, 
organisatie en doelstellingen maar over de morele en ethische aspecten 
ervan. 

3. 

André Brink heeft een derde mogelijkheid geopperd. In zijn reeds genoemde 
recensie in Rapport stelt hij voor de bekentenissen te lezen als 'deconstruc
tie'. De lezer en de schrijver zijn niet op zoek naar de 'werkelijkheid' achter 
de woorden van de tekst, maar naar de woorden achter de woorden en de 
woorden achter die woorden en zo verder. Zo schrijft Breytenbach (blz. 42): 
'( ... ) achter iedere taal gaat een andere taal schuil; er ligt altijd een andere we
reld achter de onze; er ligt altijd en eeuwig een andere kamer achter deze 
kamer, en in die andere kamer zit een ·andere man met een kleine bandrecor-
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der in zijn eigen oren te fluisteren, hij zegt: "Er is een ander woord dat parallel 
loopt met dit woord, er is een andere taal aan de andere kant van de muur, ge
sproken door een andere man die een klein apparaat in zijn hand houdt, 
enzovoort, enzovoort. "' 

In zo'n gedachtengang is geen plaats voor een uiteindelijk 'bewijs' van 
een bepaalde positie, geen 'begrip' (de rede, de juiste analyse etcetera) is 
denkbaar dat niet verwijst naar tropen, metaforen. Er is geen 'oorspronkelij
ke' situatie die helder en eenduidig is, geen begin dat niet al begonnen was, 
geen waarneming die niet waargenomen wordt, geen oog dat in principe en 
qua potentie zuiver kan zien, geen principiële scheiding van 'noodzaak' en 
'contingentie'. Ik denk dat in de hedendaagse literatuur het werk van de 
schrijver Milan Kundera (bijvoorbeeld in The joke, in Life is Elsewhere en in 
The book of Laughter and Forgetting) een prachtige illustratie is van de actie 
van die deconstructie heet. Geen enkele positie is ooit definitief, geen enkele 
belichting laat niet ook duisternis toe, geen gesprek is afgerond en er is geen 
vraag die niet uitloopt op een volgende. Het veilige idee dat er toch 
'uiteindelijk' een vast punt moet zijn (een basis, een doelstelling), dat als 
beoordelingsmaatstaf dienst kan doen, wordt in deconstructieprocedures 
onderuit gehaald. Dat wil niet zeggen dat alles in morele termen nu 
onverschillig is geworden. Dat allerminst. Er is alleen geen moraal die niet 
ook al schuld is, geen vrijheid die zonder regel is, geen woord zonder schrift.2 

Zo schrijven houdt in dat een beroep op evidentie, of op de werkelijkheid als 
iets wat er is en kan worden vastgesteld onafhankelijk van de talen waarin er
over wordt gesproken en geschreven, niet toelaatbaar is. Een tekst is geen 
confrontatie van woord en werkelijkheid, maar een conversatie temidden van 
andere conversaties.3 In Breytenbachs 'bekentenissen' is veel te vinden wat 
deze kant opgaat. Het boek kan gelezen worden - tot op zekere hoogte - als 
een aaneenschakeling van diverse vormen van conversatie. In de loop van het 
verhaal komen we de schrijver in een aantal gedaantes tegen: als 'meneer de 
onderzoeker', als dichter, als politicus, als 'oog', als minotaurus. Telkens gaat 

2. Deconstructie is met name toegepast op filosofische en literaire teksten. Van de heiligheid 
van de filosofie blijft niet veel over, evenmin als van de grenspalen tussen literatuurkritiek en 
literatuur. Een overzichtswerk waarin deze aspecten naar voren komen is: Christopher 
Norris, Deconstruction, Theory and Practice, LondenjNew York, 1982. Voor een introductie 
op het werk van Jacques Derrida, die als de voornaamste figuur geldt van de 'deconstructie' 
vgl. P. Pekelharing: Derrida en het 'vertrek' van de filosofie, in: Krisis 6, 1981, pp. 40-48. 
Voor het verband tussen deconstructie en recente vormen van pragmatisme, vgl. P. 
Pekelharing: Cyclopiese filosofie, in: Krisis 9. 

3. Het contrast 'confrontatie-conversatie' heb ik ontleend aan R. Rorty: Philosophy and the 
Mirror of Nature, Princeton 1979, p. 163. 
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het om dezelfde figuur, opgebouwd uit fragmenten en dimensies die alle op 
de een of andere manier de persoon Breytenbach zijn. De schrijver is 
ondergedoken in een serie conversaties over politiek en politici, literatuur en 
literatoren, gevangenen en gevangenbewaarders. Hij is in de tekst niet 
aanwezig dan via conversaties. maar ik vind het een bezwaar dat de 
raakvlakken van de verschillende conversaties nauwelijks worden beroerd. 
De dichter als politicus, de politicus als dichter zijn afwezig. Hun verhalen zijn 
niet met elkaar verbonden. De regels van het politieke vertoog en die van het 
dichterlijke vertoog staan los van elkaar. In plaats van de verbanden tussen 
die regels (die, zoals Foucault ons voorhoudt, praktijken zijn4), biedt de 
schrijver niet meer dan een rangorde. Tijdens zijn proces streept Breyten
bach de politicus weg en onderstreepte de dichter en schilder: 'Ik voel, ik 
weet dat ik nog veel gedichten in mijn vingers heb en veel schilderijen in mijn 
oog. 's De integriteit van deze bekentenis staat boven alle twijfel. Het is echter 
een bekentenis gebouwd op een ontkenning. De conversatiereeks is afgebro
ken. 

We treffen in het boek elementen aan van de 'zuivering', van een politieke 
tekst en van een deconstructie-operatie. Deze drie ingangen zijn geen van 
drieen volgehouden. Ze zijn bovendien onderling maar zeer beperkt te 
combineren. Misschien dat daarom een vierde - en laatste - ingang 
geprobeerd moet worden. Daarvoor zoek ik een aanknopingspunt bij de 
'katharsis', waar Breytenbach in een interview met Adriaan van Dis over 
repte. Katharsis is loutering zowel als verzoening met het lot. Het hoeft geen 
resignatie in te houden, ik zou bij Breytenbachs bekentenissen eerder 
geneigd zijn te denken aan de noodzaak te leren leven met een schuld door 
die - altijd gedeeltelijk en nooit voltooit - in te lossen. Het boek is 
doortrokken van schuld, ik heb daar al eerder aan gerefereerd. De samenle
ving is schuld, er is geen plaats buiten de schuld. Politiek is slechts een 
manier een deel van de schuld in te lossen - op voorwaarde dat men schuld 
bekent. Het is dat wat ik de 'moraal' van Breytenbach heb genoemd. De 
bekentenissen vormen een verhandeling over moraal, het boetekleed dat 
iedereen draagt. 

4. 

In organisatorisch-politieke termen is Breytenbachs clandestiene reis naar 
Zuid-Afrik& in 1975 niet verklaarbaar. Breytenbach schrijft (pag. lOl): 'Dat 

4. Vgl. M. Foucault, The archeology of knowledge, London 1972, p. 46. 
5. Geciteerd in Perrault, op.cit., p. 516. 
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ik erheen ging, dat ik er was - het druiste in tegen alle principes van 
ondergrondse organisatie.' In Curiel's Solidarité-groep (een organisatie die, 
meestal geheime, steun verleende aan bevrijdingsbewegingen, zoals het ANC 
en die voor Okhela essentieel was) was men verbijsterd toen men er van 
hoorde. Het valse paspoort dat Solidarité aan Breytenbach had verstrekt zou 
dienen voor een bezoek aan het pas bevrijde Mozambique, dacht men daar 
(dus niet aan Swaziland, zoals Breytenbach abusievelijk schrijft op pag. lOl). 
Verbazing wekte ook dat Breytenbach zich al in het vliegtuig van Rome naar 
Johannesburg op sleeptouw had laten nemen door een stewardess van de 
SAL. Bij Solidarité was men er van op de hoogte dat de contacten tussen 
luchtvaartpersoneel van de SAL en de BOSS (de veiligheidsdienst) zeer 
intensief waren. Bovendien was Breytenbach in Zuid-Afrika een bekende 
persoonlijkheid. Een vermomming kon wel zijn gezicht, maar niet zijn stem 
verhullen. 6 En dan het proces. Curiel had - volgens zijn biograaf vertrouwend 
op de kracht en de intelligentie van Breytenbach - gedachten over een proces 
tegen de apartheid, zoals Dimitrov van zijn proces een aanklacht tegen het 
fascisme had gemaakt. De schok was groot toen de apartheidsstaal met de eer 
ging strijken, Breytenbach zijn excuses had aangeboden aan premier Vorster 
en, zoals Morand, de waarnemer van het Internationale Comité van Juristen 
uit Genève schreef: 'FDe samenwerking tussen blanke liberalen en de zwarte 
gemeenschap in de strijd tegen de apartheid lijkt ernstig gecompromitteerd. '7 

Op de vragen die het bovenstaande opwerpen, heb ik in het boek geen 
antwoord gekregen. Het waren vragen die al in 197 5 in een partijdige situatie 
velen bezighielden. Het is precies die partijdige situatie waarvan de schrijver 
duidelijk heeft gemaakt dat die voor hem aan relevantie heeft ingeboet. De 
reis naar Zuid-Afrika was geen noodlot, de onvoorzichtigheden gtlen uiting 
van fatalisme. Maar eenmaal gebeurd - en dus onontkoombaar geworden -
heeft de schrijver geaccepteerd dat het hier niet was gegaan om een incident 
in zijn leven, hoe belangrijk misschien ook, maar om zijn levensgeschiedenis, 
die als eenheid bewaard moest blijven. Dat verklaart de transformatie van 
politiek in moraal. Daarbij - ik hoop dat te hebben duidelijk gemaakt - is veel 
blijven liggen. Maar de poging die de schrijver heeft gedaan, de strijd die 
daarvan het gevolg is geweest, zijn gedocumenteerd in een boek dat als 
geheel misschien niet bevredigt maar als document respect afdwingt. 

6. Gegevens over Solidarité en Breytenbach heb ik in dit verband ontleend aan Perrault, op.cit., 
pp. 508-519. 

7. Morand, geciteerd bij Perrault, op.cit., p. 516. 
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Redactioneel 

Geen van de in dit nummer van Komma behandelde problemen, de crisis van 
het kapitalisme, het links radicalisme, de vrouwenstrijd, de crisis van het so
cialisme, zijn echt nieuw voor de linkse beweging in het algemeen en de com
munistische beweging in het bijzonder. Van bijna al die problemen zijn in het 
verleden oplossingen aangedragen, bij bijna al die problemen zijn tegenstan
ders van etiketten voorzien en is verwezen naar eerdere ervaringen van de ar
beidersbeweging en naar uitspraken van haar voormannen. Maar de oude for
mules bieden geen oplossingen meer. De economische, maatschappelijke en 
culturele ontwikkeling heeft de oude tegenstellingen gewijzigd, scherper ge
maakt en heeft het zoeken naar aan de nieuwe omstandigheden aangepaste 
oplossingen steeds urgenter gemaakt. Nu de linkse theoretici minder dan in 
lange tijd het geval is geweest, in staat lijken oplossingen te bieden die (bijna) 
direct in beleid kunnen worden omgezet, is hernieuwde theorie-vorming no
dig. Om te komen tot theorieën die de linkse politiek kunnen onderbouwen is 
het noodzakelijk een al bekend methodisch traject weer af te leggen: van ab
stract naar concreet en van concreet naar abstract. Deze lijn zit in dit nummer. 
Veel problemen worden getoond en soms worden oplossingen aangeboden. 

André Gunder Frank begint concreet met de herstructurering van de 
wereldeconomie en de schuldencrisis en eindigt op zeer pessimistische toon: 
ten koste van 'ongelooflijke menselijke opofferingen' zal de kapitalistische we
reldeconomie zich tegen het jaar 2000 herstellen. Ook Elmar Altvater is pessi
mistisch en ziet dat de crisis voorlopig nog niet is afgelopen. Maar wel geeft 
hij een aantal voorwaarden aan, waaronder een staatsingrijpen en een maat
schappelijk compromis, die kunnen leiden tot een nieuwe opleving. Ook 
Joop Roebroek ziet moeilijke tijden en noemt de omstandigheden die de aan
val op het stelsel van sociale zekerheid in Nederland vergemakkelijken. Impli
ciet zit hierin wellicht een programma voor links Nederland. 

Enige ontwikkelingen in politiek Nederland kunnen in een breder kader wor
den gezien door de bijdragen van Marcel van der Linden en Maartje van Hen
gel. De eerste schetste enige kenmerken die de PSP gemeen heeft met andere 
linkssocialistische partijen in Noordwest-Europa, en- zeer belangwekkend
ook met enige communistische partijen in onze regio. De tweede toont een 
aantal dilemma's van de feministes in de Italiaanse communistische partij. Di
lemma's die ook de feministes in Nederland niet onbekend zijn, maar waar
van hun Italiaanse zusters eigen oplossingen hebben gevonden. 
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Bijzonder blij zijn we met het artikel van een van de grootste kenners van de 
Chinese landbouw, William Hinton, die vanuit zijn oude en nieuwe ervaringen 
op het Chinese platteland zijn twijfels over het nieuwe beleid niet verbergt. Hij 

trekt ook kort een conclusie voor de toekomst van andere experimenten met 
collectieve landbouw in de Derde Wereld. 

Nog directer aansluitend bij de ervaring zijn de reisimpressies van Hongarije 

opgetekend en van commentaar voorzien door Kees Bakker. 

Nu we het hele traject van abstract naar concreet, van theorie naar ervaring heb

ben afgelegd, besluiten we het nummer met een besprekingsartikel door Dany 
J acobs van Marx' eigen methodoloogJan van Dijk. 

de redactie 
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De crisis van de wereldeconomie 
en de beleidsperspectieven in het 
midden van de jaren tachtig 

André Gunder Frank* 

Abstract 

De .stijging van de u·erklooshei.d is niet zozeer het gevolg van de ir~flatie en de 
oliecrisis als van de herstructurering die het kapitaal over de hele wereld 
ondergaat. Deze herstructurering wordt niet door de multinati.onals, maar 
door het banku·ezen gestuurd. Deze schept het geld dat nodig is om dP 
industrieën die het in het u·esten moeilijk hebben, over te plaatsen naar de 
Ne1dy Industrialized Countries. Het is de vraag hoe zwaar de druk kan 
u orden op de in liquiditeitsmoeilijkheden geraal.·te Derde Wereld- en socialisti
sche landen zonder dat deze, om een ernstige politieke en sociale crisis te 
voorkomen, een eenzijdig moratorium van schulden afkondigen. 

De cri.sis is niet onderhevig aan politieke of economische controle. Dit 
blijkt uit de ervaringen van de nationale overheden in de westerse landen. Er 
moet Pen drievoudig samenwerkingsverband komen tussen de staat, de 
l<erkgevers en de werknemers om het macro-economische beleid van de jaren 
tachtig vast te stellen. 

In de Derde Wereld zal de crisi.s leiden tot nationalisme. 

Het kapitalisme zal zich echter herstellen; de kloof tussen Noord en Zuid zal 
dieper worden; en ten koste van enorme opofferingen zal een nieuw kapitalis
tisch 1areldsysteem worden gevestigd rond het jaar 2000. 

De recessie van 1979-'82/'83 was de vierde in een wereldwijde economi
sche crisis die in 196 7 begonnen is. De opeenvolgende recessies, de opmars 
van de inflatie en het verdubbelen van de werkloosheid in het Westen tussen 
de recessies van 1967 en 1973-'75 en het nogmaals verdubbelen ervan 
sindsdien tol en met de recessie van 1982, gepaard aan een herstructurering 
van de wereldeconomie en de ongelijkmatige val in produktiviteit, met de 
veranderingen in de politiek-economische machtsverhoudingen in het Wes
ten hebben tot nu toe onoverkomelijke en nog steeds groter wordende 
obstakels gevormd voor het tot stand komen en uitvoeren van een effectief 
politiek-economisch beleid. 

9 



Recessies en oliecrises 

ln de recessie van 196 7, die sommige gerndustrialiseerde landen bespaard 
bleef (vooral de Verenigde Stalen, door de oorlog in Vietnam), liep de 
werkloosheid in de landen van de OESO (Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling), dat wil zeggen in Noord-Amerika, West
Europa, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, op tol vijf miljoen. Hoewel het 
aantal werklozen daarna tot de recessie van 1969-'70 afnam, steeg het in die 
recessie tottien miljoen. Het nam daarna slechts af tol acht miljoen in de her
stelperiode van 1971-'73. In de grootste recessie van na de oorlog (de 
huidige uitgezonderd) van 1973 tot 1975, steeg het aantal tot vijftien 
miljoen. In de daaropvolgende zogenaamde herstelperiode, van het midden 
van 1975 tot het midden van 1979, daalde het aantal werklozen in de 
Verenigde Staten, maar steeg het in de andere industrielanden zozeer, dat het 
totaal aantal werklozen toenam van vijftien tot zeventien miljoen. Op dat 
niveau stond de werkloosheid aan het begin van de laatste crisis, die in het 
midden van 1979 begon, waarna het aantal werklozen verdubbelde tot meer 
dan 32 miljoen tegen het einde van 1982. 1 Elke weldenkende econoom of re
geringswoordvoerder zal er vandaag de dag van uitgaan dat de werkloosheid 
nog verder zal stijgen. De OESO voorspelde voor 1984 een werkloosheid van 
35 miljoen, maar de vakbeweging in de betreffende landen bekritiseerde dat 
als onrealistisch en zei dat de werkloosheid dichter bij de 40 miljoen zou 
liggen; en ik heb schattingen van vakbonden gezien die op 70 miljoen 
werklozen uitkwamen in het geval de crisis heftiger zou worden. 

De winstvoet begon in 1967 en in de recessies van 1969-'70 en 1973-
'7 5 te dalen. Vooral in de industrie ontstond er een grote overcapaciteit. De 
combinatie van onbenutte capaciteit en lage winstvoeten betekende dat de 
investeringsvoet in 1973 sterk daalde, zich pas i~ 1978 en toen slechts voor 
een jaar begon te herstellen, en toen in 1979 de huidige crisis begon, weer 
begon te dalen. Bovendien veranderde de aard van de investeringen. In 
plaats van investeringen te doen om de produktiecapaciteit te vergroten, zoals 
in de lange naoorlogse periode van kapitaalsuitbreiding, ging men over naar 
zogenaamde rationaliseringsinvesteringen, die gericht zijn op het verlagen 
van de produktiekosten, vooral van de loonkosten, bij gelijkblijvende produk
tie. 

Sinds 1973 heeft iedereen in de stijging van de olieprijzen en sinds 
1982 in de daling van de olieprijzen de oorzaak gezien van dezelfde 
schadelijke ontwikkelingen. In feite begon de recessie van 1973-'75 in de 
Verenigde Staten in het tweede kwartaal, dat wil zeggen in mei/juni 1973, 
terwijl de eerste oliecrisis pas in oktober van dat jaar ontstond, dus zo'n vijf 
maanden later. Het is dus strikt genomen niet mogelijk de recessie te wijten 
aan iets wat pas daarna begon. Hetzelfde geldt voor de inflatie, die men ook 
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aan de stijging van de olieprijzen wenste toe te schrijven. In feite was de 
inflatie al vanaf 1972 sterk gestegen en daalde zij juist ná de eerste oliecrisis. 
In wezen gebeurt hetzelfde nu de tweede oliecrisis (aan het einde van 1979) 
als de oorzaak van de huidige recessie wordt gezien, terwijl deze recessie 
omstreeks juni 1979 begon en de tweede oliecrisis niet voor het einde van 
1979. De twPede oliecrisis veroorzaakte ook toen een daling in plaats van een 
stijging van de inflatie. De feiten tonen dus aan dat olie niet in het minst de 
oorzaak van deze gebeurtenissen is geweest. Dit wordt wel bijzonder duidelijk 
ge·tiJustreerd door nieuwe klachten nu de olieprijzen dalen en dat waarschijn
lijk zullen blijven doen. Nu voelt iedereen zich bedreigd door de daling van 
de olieprijzen en worden er allerlei nu of in de toekomst optredende ernstige 
economische consequenties voorzien: deze daling zal het de olieproduceren
de landen onmogelijk maken van de geïndustrialiseerde landen evenveel als 
vroeger te importeren; zij zal het de olieproducerende landen en de olie- en 
energieproducerende industrieën onmogelijk maken hun schulden, die zij 
gemaakt hebben op basis van de onverwacht hoge olieprijzen, te financieren. 
Daarom dreigen de bedrijven en de Derde Wereldlanden nu een financiële 
crash in gang te zetten die mogelijkerwijs de wereldhandel zal vertragen of 
zelfs onderbreken en die eventueel het huidige internationale handelsstelsel 
zal vernietigen. 

Herstructurering 

Deze problemen in de wereldeconomie, of er nu een crash en een dergelijke 
ineenstorting komt of niet, zijn enkele van de manifestaties en mechanismen 
van een diepgaand herstructureringsproces in gang gezet door de economi
sche crisis, die in een breder historisch perspectief gezien moet worden. We 
verkeren in een lange structurele overproduktie- of overaccumulatiecrisis die 
in 196 7 begon met het dalen van de winstvoet en met de toename van het 
aantal en de diepte van de recessies. Deze crisis, nu zo'n vijftienjaar oud, zal 
waarschijnlijk nog tien à vijftien jaar duren. Naar analogie van de laatste crisis 
geloof ik dat we nog in de jaren twintig zijn en nog niet eens in de jaren dertig, 
waar vaak mee vergeleken wordt. De vorige crisis begon in feite in 1914 en 
duurde tot 1940-'45; zij omvatte de grote depressie, twee wereldoorlogen, de 
opkomst van het fascisme en twee grote socialistische revoluties, met andere 
woorden grote economische, politieke, sociale en culturele veranderingen in 
de wereld als integrale delen van het aanpassingsproces. De aan deze 
voorafgaande crisis begon in 1873, na de lange groei van 1848 tot 1873 die 
werd gekarakteriseerd door de Pax Brittanica, waarin Groot-Brittrannië de 
zeeën beheerste en de vrijhandel bloeide in het belang van Engeland. Deze 
periode werd gevolgd door een grote crisis die duurde van 1873 tot 1896, en 
die de opkomst van het monopoliekapitalisme, het klassieke imperialisme, de 
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hernieuwde opkomst van het kolonialisme en ook grote veranderingen in de 
internationale arbeidsdeling bracht. De ontwikkelingen van de huidige crisis 
tonen aan dat we in een overeenkomstige situatie verkeren en dat het herstel, 
waarover Reagan en anderen zo vaak praten niet de crisis betreft, maar 
slechts de huidige recessie binnen de crisis. 

Deze problemen schijnen niet alleen betrekking te hebben op de economi
sche groei en werkgelegenheid, maar ook op de afnemende macht van de 
Verenigde Stalen, dat Reagan beloofde weer Nurnber One te rnakPJl. De crisis 
van 1873-'95 vormde het begin van de afbrokkeling van de plaats van Groot
Brittannie als de heersende economische en politieke macht in de wereld. In 
de crisis van het interbellum, zo'n halve eeuw geleden, verloor Engeland 
terrein aan de twee rivalen Duitsland en de Verenigde Stalen, die in twee 
wereldoorlogen om de kroon van de Britse suprematie hebben gevochten. 
Natuurlijk kwam de Verenigde Stalen als overwinnaar uit de bus. We komen 
dan in de periode van de zogenaamde Pax Americana, de Amerikaanse eeuw 
die echter korter duurde dan een kwart eeuw. De Verenigde Stalen begonnen 
in deze crisis, zoals Engeland in de crisis van een eeuw geleden, relatief 
zwakker te worden. Dit proces begon in internationaal politiek opzicht tegen 
het einde van de jaren zestig met de oorlog in Vietnam. Maar deze 
betrekkelijke verzwakking is, naar ik meen. gebaseerd op belangrijke 
verschuivingen in economische concurrentieverhoudingen, die op hun beurt 
gebaseerd zijn op veranderingen in de produktiviteit. 

In de jaren zestig werd de produktiviteit in West-Europa (uitgezonderd 
Groot-Brittannië) verhoogd, dat wil zeggen dat de hoeveelheid produkt per 
eenheid arbeid werd vergroot, en wel twee keer zo snel als in de Verenigde 
Staten, en in Japan vier keer zo snel als in de Verenigde Stalen. Dit verschil in 
groei van de produktiviteit en van het concurrentievermogen op het gebied 
van de export, ligt in wezen ten grondslag aan de relatieve neergang van de 
Amerikaanse hegemonie in de jaren zeventig. Met de recessie van 1973 
vertraagde de produktiviteitsontwikkeling in al deze landen aanmerkelijk, van 
3 procent tot 1 procent gemiddeld per jaar. Sinds 1979 is de produktiviteit in 
de Verenigde Stalen absoluut gedaald terwijl zij in West-Europa bleef 
groeien, zij het in een veellager tempo. Dàtligt in essentie ten grondslag aan 
het uiteenvallen van de Atlantische Alliantie tussen de Verenigde Staten en 
West-Europa, en dàt vormt de basis van al dat gepraat over een nieuw groot
Oostaziatisch welvaartsgebied, dat onder de opperheerschappij van Japan 
zou vallen of onderdeel zou uitmaken van de strategie van de Pacific Rim of 
de Pacific Basi11. Jacques Attali, de economische adviseur van Millerand van 
Frankrijk, suggereert dat er sprake is van een verschuiving van het 
zwaartepunt van de wereldeconomie van de Atlantische Oceaan in het 
verleden naar de Grote Oceaan tegenwoordig. 
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Dus in elk van deze drie crises, zoals zo vaak in het verleden, is er een 
radicale verandering opgetreden in de internationale, de intersectoriële en de 
nationale arbeidsdeling, waarin sommigen aan het kortste eind trekken. 
Vooral de leidende landen leggen het af en andere nemen hun positie in, en 
een groot deel van de strijd gaat over de verdeling van de kosten en de baten 
van dit belangrijke proces van hernieuwde aanpassing aan de wereldecono
mie. Ik ben van mening dat het beleid ten aanzien van dit proces als doel 
heeft om het tij te keren. Wij zullen later terugkomen op dit thema in de be
spreking van de effecten van de Reaganomics en van het economische beleid 
van Mitterand. 

Ook in het verleden waren deze internationale economische krachten aanwe
zig; ze waren niet nationaal van aard en niet onderhevig aan de controle van 
het nationale beleid, omdat anders Groot-Brittannië wel iets gedaan zou 
hebben om te voorkomen dat het zijn positie verloor. 2 

Multinationals 

Vandaag de dag wordt het vermogen om te plannen van de multinationals te 
veel eer gegeven. Zouden de multinationals kunnen doen wat ze willen, dan 
zouden ze ons zeker niet naar deze wereldwijde economische crisis geleid 
hebben. Er moet dus iets wezenlijks aan de hand zijn wat zelfs niet door de 
planners van de multinationals kan worden gestuurd. Sommige bedrijven 
benutten hun interne planning en de mogelijkheid om overal ter wereld met 
prijzen te schuiven om de kosten van de crisis op andere af te wentelen en zelf 
relatief ongeschonden te blijven. Maar het is ook waar dat de bedrijfswinsten 
gedaald zijn en dat een aantal multinationals zwaar getroffen is door de crisis. 
AEG Telefunken in Duitsland ging bijna failliet. Chrysler ging bijna failliet en 
moest door het Amerikaanse congres gered worden. Chrysler, General 
Motors en Ford verloren verleden jaar in feite gezamenlijk zo'n vijf miljard 
dollar, waarvan Chrysler alleen al ongeveer drie miljard. 

De multinationals staan in het brandpunt van de belangstelling. Sommi
gen beweren dat ze de redders van de mensheid zijn en een nieuwe 
technologische revolutie in gang zullen zetten die iedereen in staat zal stellen 
thuis TV te kijken of met de computer te spelen, terwijl het werk door 
machines gedaan wordt. Anderen zien ze als de grootste schurken en vinden 
dat ze tegen de belangen van het volk ingaan en alleen maar uit zijn op 
winsten, etc. Terwijl de multinationals in de jaren zeventig zo in de 
belangstelling stonden, waren het niet in de eerste plaats de multinationals 
die de wereldeconomie aan het reorganiseren waren, maar andere, voorna
melijk door banken gefinancierde, krachten. De banken bevorderden de 
reorganisatie door de zogenaamde recycling van het surplus van de OPEC ën 
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door leningen uit andere bronnen, zowel aan de bedrijven als vooral aan de 
Derde Wereld- en de zogenaamde socialistische landen als Polen. Dit heeft 
nu geleid tot de schuldencrisis. Deze begon met het onvermogen van Polen de 
rente te betalen. Hetzelfde overkwam Argentinië tijdens de Falkland-oorlog, 
Mexico in augustus 1982 en Brazilië in oktober/november 1982. Ook dit is 
een aanwijzing dat de loop van de gebeurtenissen niet meer door de 
multinationals wordt beheerst en dat deze in feite zelfs niet meer, zoals in de 

jaren zestig, de hoofdrol spelen. 

De aanbodzijde 

In samenhang met deze internationale geldstromen is de produktieactiviteit in 
de wereld ook onderhevig geweest aan een internationale herstructurering. 
Deze hield in een selectieve de-industrialisatie in de grote kapitalistische 
landen als de Verenigde Staten, Engeland en Australië en de groei van de 
verwerkende industrie in de Derde Wereld, vooral in de vrijhandelzones. 
Gezien vanuit de 'aanbodzijde' wordt de herstructureringveroorzaakt door de 
noodzaak de produktiekosten tijdens de crisis te verlagen, en gezien vanuit de 
'vraagzijde' verschijnt zij als de jacht naar markten. Eén manier om de 
produktiekosten te verlagen is het aanhalen van de broekriem, het afkondi
gen van noodmaatregelen en het verlagen van de reële lonen. Een andere 
rnanier is het verplaatsen van de produktie van gebieden met hoge produktie
kosten naar gebieden waar ze laag zijn; in de eerste plaats gebeurt dat met ar
beidsintensieve industrieën zoals de textiel, kleding, schoeisel etc., en 
vervolgens ook steeds meer met kapitaalintensieve industrieën zoals staal, 
auto's, scheepsbouw en petrochemie, die de zwaarst getroffen industrieën in 
het Westen vormen. Ze worden verplaatst naar het Zuiden of de Derde 
Wereld, of naar het Oosten naar de socialistische economieën, waar de lonen 
laag zijn en de arbeidsdiscipline, zoals tot voor kort in Polen, hoger is. Dat is 
een van de redenen en mechanismen van de verandering in de internationale 
arbeidsdeling. Deze leidt tot de ontwikkeling van de zogenaamde Newly 
lndustrializing Countries (NIC's), zoals de bende van vier: Zuid-Korea, 
Taiwan, HongKong en Singapore. Vervolgens vindt deze relocatie ook plaats 
in Maleisië, de Filippijnen en Zuidoost-Azië en in Noord-Afrika, het Caraï
bisch gebied en Zuid-Amerika. Het aanbodzijde-aspect ervan is dat deze 
landen door deze waren op de markt te brengen voor een deel concurreren 
met de bedrijven in de 'traditionele' industriegebieden. Daardoor leveren ze 
een bijdrage aan (maar zijn ze nog niet de oorzaak van) het verminderen van 
de werkgelegenheid in de geïndustrialiseerde landen. 

De vraagzijde 

Deze veran'deringen in de aanbodzijde in de internationale arbeidsdeling, die 
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plaats vond in antwoord op de economische crisis van de jaren zeventig, 
werden aan de vraagzijde begeleid door belangrijke veranderingen in de 
geldvoorziening. De verandering in de werkelijke internationale arbeidsde
ling, waarbinnen de industriële en de agrarische sectoren als tandraderen in 
elkaar grepen, moest gesmeerd worden door belangrijke veranderingen in de 
geldstromen. De achtergrond hiervan was dat het zakenleven in het Westen 
niet zoveel investeerde als vroeger. De OPEC-landen beschikten over een 
grote hoeveelheid extra geld, vanwege de verhoogde olieprijzen, die zij bij de 
westerse banken plaatsten. Ironisch genoeg creëerde het westerse bankstel
sel slechts meer geld op een moment dat alle westerse en verschillende 
oostelijke regeringen in een poging het geldaanbod te controleren een 
politiek bedreven die een beperking van de hoeveelheid geld beoogde. In 
feite nam het geldaanbod in de wereld in tien jaar met meer dan twaalf kef:'r 
toe. De banken, lot over hun oren in het geld en niet in staat dit met winst aan 
de westerse industrieën te lenen, besloten het aan de Derde Wereld- en dP 
socialistische landen, die een tekort hadden op de betalingsbalans, te lenf:'n. 
Deze tekorten waren niet zozeer het gevolg van de verhoging van de 
olieprijzen als het gevolg van de prijsstijgingen van de andere produkten die 
ze moesten invoeren, met andere woorden, zij weerspiegelden de prijsinflatie 
in het westen. Het gevolg was dat de Derde Wereld- en de socialistische 
landen geld gingen lenen. Ditleidde lol de groei van de schuld van de Derde 
Wereld van 100 miljard dollar in 1971 tot 700 miljard dollar of meer nu. 
Voor de socialistische landen verliep de stijging van acht miljard dollar in 
1971 tot ongeveer 80 miljard vandaag. Dit geld werd door de banken meer 
en meer uitgeleend met relatief korte looptijden: vaak vijf jaar of minder. 

Toenemend belang van de Derde Wereld 

Bekeken vanuit de vraagzijde resulteerden deze veranderingen in de interna
tionale arbeidsdeling in een toenemend belang van de Derde Wereld voor de 
westerse industrie: zij werd een steeds belangrijkere markt voor de westerse 
industrie en economie. Het aandeel in de export van de Derde Wereld naar 
het Westen nam van ongeveer 30 procent in 1970 toe tot ongeveer 40 
procent in 1980. Voor de Verenigde Staten, West-Europa en Japan werd de 
Derde Wereld als markt voor hun export nog belangrijker. In het geval van 
Japan absorbeert de Derde Wereld bijna 50 procent van haar export. Wat 
betreft West-Europa en de Verenigde Staten kopen de Derde Wereldlanden 
meer van hen dan ze van elkaar kopen. Vanuit de aanbodzijde gezien werden 
de produktiekosten dus verlaagd door het verplaatsen van de produktie naar 
gebieden met lage kosten in het Zuiden en Oosten. Tegelijkertijd werden aan 
de vraagzijde de markten voor westerse produkten, vooral van de in 
moeilijkheden verkerende kapitaalgoederensector, vergroot door leveringen 
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aan de socialistische landen en de Derde Wereld. De 'Derde Wereld' 
betekent hier niet de gehele Derde Wereld, maar vooral de OPEC-landen en 
de zogenaamde NIC's, die een exportbevorderende strategit> uitvoeren in het 
kader waarvan zij onderdelen moesten importeren om ze thuis te kunnen 
verwerken en om ze vervolgens weer op de wereldmarkt lP brengen. De 
Derde Wereld, vooral de OPEC-landen, de NIC's en de socialistische landen, 
werden derhalve vanuit het oogpunt van het West en in toenemende mate 
belangrijk in de mechanismen die aanpassing aan de economische crisis 
mogelijk moesten maken. Het Westen was in staat de produktiekosten te 
verlagen, enige produktie in stand te houden door vergrot!' exporten van 
machines en de banken hogere winsten te laten rnaken middels grote 
leningen tegen hoge rente. 

Een illustratie hiervan is dat in de recessie van 1973-'7S, tot dan toe de 
meest ernstige crisis sinds de jaren dertig, de wereldhandel slechts met 5 
procent afnam, terwijl de handel tussen de geindustraliseerde landen terug
liep met 15 procent. De reden hiervan is dat de belangrijkste handelslanden 
in de wereld relatief meer exporteerden naar nieuwe klanten dan naar elkaar. 
Dat is ook de reden waarorn West-Duitsland en Japan erin slaagden zich 
betrekkelijk goed aan te passen aan de recessie van 1973-'75. Zij konden de 
afname van de binnenlandse economische bedrijvigheid compenseren door 
een toename in de export naar de nieuwkomers. Veel van de toename van 
deze export moest gefinancierd worden door aan deze landen geld te lenen uit 
het toen beschikbare aanbod dat niet intern in het Westen werd gebruikt. 
Deze regeling leek toen voor alle betrokkenen een redelijk aanvaardbare 
oplossing te zijn tot de nieuwe recessie in het midden van 1979 inzette. Door 
deze recessie steeg de werkloosheid in het Westen van de 17 miljoen die zij in 
het midden van 1979 bereikte tot 33 miljoen. Tijdens deze recessie steeg de 
werkloosheid ook aanmerkelijk in Nederland, West-Duitsland en Japan, 
landen die het in de recessie van 1973-'75 redefijk goed hadden gedaan, 
maar er nu veel slechter afkwamen. Waarom? Omdat het steeds moeilijker 
werd de Derde Wereld- en de socialistische landen als een vangnet te 
gebruiken om de gevolgen van het teruglopen van de wereldeconomie tijdens 
de recessie van 1979-'83 op te vangen. 

De schulden 

Zoals in alle recessies daalden de prijzen van de grondstoffen, omdat de 
industriële vraag naar grondstoffen verminderde. In 1981-'82 werd de 
olieprijs lager. De inflatie bleef, zij het dat zij lager was dan daarvoor. Maar 
de ruilvoet van de Derde Wereld, dat wil zeggen de relatie tussen import- en 
exportprijzen, ontwikkelde zich in sterke mate in haar nadeel. Vervolgens 
raakte het financiële mechanisme dat de raderen van deze verandering van de 
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wereldproduktie en -handel had gesmeerd. om een aantal redenen steeds 
verder in moeilijkheden. De leningen die in het midden van de jaren ;<evcntig 
vcrstrekt waren, kwamen te vervallen en moesten afbetaald of opnieuw 
gefinancierd worden. Voordat dat gedaan werd verplichtten de gcindustriali
seerde landen de Derde Wereld- en de socialistische landen direct via de 
banken of via het IMF, stabiliseringsmaalregelen te nemen: devaluatie van de 
rnui1t, vcrmindering van de overheidsuitgaven, loonsverlagingen, verminde
ring van de subsidies op de eerste levensbehoeften. Al deze noodmaatregelen 
vcrminderden de ec~nornische activiteit in deze landen. Ten tweede werd de 
dollar in de laatste Lijd sterker, en werd het voor de Derde Wcrcldlanclcn 
steeds duurder dollars te kopen om hun schulden, meestal in dollars 
aangegaan, af te betalen of de rente over deze schulden Ie financieren. 
Bovendien begon de rentevoel zelf te stijgen, en we rel de werkelijke rentevoet 
zeer hoog. wat ertoe bijdroeg dat het financieren van de schulden steeds 
moeilijker werd. In landen als Brazilië en Mexico werden de jaarlijkse 
renteaflossingen plus de jaarlijkse terug te betalen delen van de schuld w 

groot, dat ze veel groter werden dan hun lotale jaarlijkse inkomsten uit de ex
port. Zelfs de renteaflossingen rnaakten meer dan 50 procent uit van hun 
inkomsten. Tegelijkertijd hadden de banken hun activiteiten zozeer uitge
breid, dat de grootste banken in de Verenigde Staten meer hadden geleend 
aan Latijns-Amerika alleen dan hun totale dekkingskapitaal groot was. De 
twee grootste en bekendste banken, de Citybank ofNew York, ofCitycorp, en 
de Chase Manhattan Bank van de Rockefellers, hadden beide meer dan twee 

keer hun dekkingskapitaal aan Latijnsamerikaanse landen geleend. De 
Citybank heeft nu een bedrag gelijk aan 93 procent van al zijn dekkingskapi
taal aan Brazilië alleen geleend. De zogenaamde regionale banken namen 
ook deel aan dit spel van geldleningen, ofwel direct aan de Derde Wereld, of 
via de centrale geldbanken als de Citybank, of via de Europese geldmarkt. 
Deze kleine banken werden te actief en toen zij zagen dat hun schuldenaren 
steeds meer moeilijkheden kregen met het financieren van hun schulden, 
werden ze onwillig meer geld te lenen, wat resulteerde in een liquiditeitscri
sis, die daarna omsloeg in een solvabiliteitscrisis. De liquiditeitse-risis bestond 
erin dat de schulden van deze Derde Wereldlanden te vervallen kwamen, 
waardoor deze landen opnieuw geld moesten lenen: ze moesten geld lenen 
van Jan om Piet terug te kunnen betalen. Maar Jan werd steeds onwilliger ze 
dat geld te lenen. Dus terwijl de leningen van de westerse banken afnamen, 
verminderde het vermogen van de Derde Wereldlanden om hun schulden te 
financieren nog meer, waardoor de banken nog gevoeliger werden en nog 
minder geld gingen uitlenen. Zo ontstond er een neerwaartse spiraal, die 
uitmondde in een solvabiliteitscrisis, het onvermogen om te betalen. Ter 
illustratie: in 1981-'82 stond er van banken in de Verenigde Staten 40 
miljard dollar per jaar uit, terwijl dat in 1983 slechts 20 miljard dollar was. 
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Op de Europese kredietmarkt stonden er in 1982 fondsen uit ter waarde van 
80 miljard dollar, maar dat was in 1983 slechts 68 miljard dollar. Dit geld 
was nodig om de produktie te financieren, maar veel ervan werd gebruikt om 
mee te speculeren of rnaakte deel uil van kapitaalvlucht. Er zijn schattingen 
dat acht grote Derde Wereldlanden Lussen 1982 en 1983 l 02 miljard dollar 
hebben geleend. waarvan 71 miljard in de kapitaalvlucht terecht kwam. Dit 
geld werd ge1nvesteerd in appartementen in Miami, kwam terecht op 
Zwitserse bankrekeningen enzovoorts. 

Crisis in de Derde Wereld 

De combinatie van de recessie van 1979-'83, die leidde lol ePn vermindering 
van de vraag naar grondstoffen en industriële produkten uil de Derde 
Wereld, met de financiële crisis voerde in hel ene land na het andere Lol 
economische en politieke crises. Het eerste grote land was Polen met een 
schuld in 1980-'81 van 27 miljard dollar. Toen ontstond er een crisis in 
Argentinië in 1982 tijdens de Falkland-oorlog met een schuld van 40 miljard 
dollar. Mexico volgde in augustus 1982 met een schuld van 80 Lol 85 miljard 
dollar. Daarna Brazilië in oktober/november 1982 met een zelfde schuld. 
Onderlussen heeft premier Mulcloon van Nieuw-Zeeland veerlig Derde 
Wereldlanden geteld, van Argentinië Lol Zaire, die niet in slaat zijn geweest 
hun financiële verplichtingen aan de banken na te komen. Het gevolg is dat 
elk van deze landen zich steeds meer in een positie bevindt waarin alles 
gedaan moet worden om alleen maar de rente over hun schulden te betalen, 
terwijl er niets aan aflossing gedaan kan worden. Om de rente te kunnen 
financieren moet het de buikriem zeer stevig aanhalen en zeer vergaande 
noodmaatregelen treffen, zoals bijvoorbeeld de poging in Polen de prijs van 
het vlees te verhogen, wat in 1981 leidde tot het ontstaan van Solidariteit. Lo
gischerwijs heeft dat gevolgen voor de import van deze landen. Daarom 
neemt de import van Brazilië en Mexico met 30, 40 en 50 procent af. Dat be
tekent natuurlijk ook dat de export naar de Derde Wereld van de geindustria
liseerde landen, die voor hun herstel zo belangrijk was geworden, met 
dezelfde percentages is afgenomen. 

In de Derde Wereld in totaal was de groeivoet van de produktie en het 
inkomen per hoofd nul in 1980 en negatief voor elk van de volgende jaren. 
En ondanks het begin van het zogenaamde herstel in 1983 in de Verenigde 
Staten zal de groeivoet in de Derde Wereld - en dat is zonder precedent -
voor een vierde jaar in successie nul of negatief zijn. Dat is vergelijkbaar met.. 
en in vele opzichten erger dan de depressie van de jaren dertig. In Latijns
Amerika is sinds 1980 de produktie per hoofd met 10 procent afgenomen en 
gedaald tot op het niveau van 1977. Deze daling is onder meer zo scherp 
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doordat de externe ruilvoet met ongeveer 40 procent is afgenomen tot onder 
het niveau van de depressie van de jaren dertig. De inflatie steeg tot een 
gemiddeld niveau van 86 procent in 1982, 130 procent in 1983 en in 
sommige landen tot meer dan 200 procent. De werkloosheid is met 
sprongen, met miljoenen, toegenomen omdat er niet meer werd geïnvesteerd 
en vele duizenden bedrijvén, waaronder zeer grote Braziliaanse. failliet 
gingen. De tegenhanger van de externe sector, voor een groot deel de oorzaak 
van deze binnenlandse economische crisis, is de importsector. De import 
daalde met 20 procent in 1982 en daar bovenop nog eens 30 procent in 
1983. Dit was een gevolg van tekorten aan buitenlandse valuta. De exporten 
daalden veel minder, gedeeltelijk ten gevolge van protectie, zodat het gebied 
een positieve handelsbalans had. Er werd dus meer geëxporteerd dan 
geïmporteerd. Het verschil betekent het ontstaan van een netto-kapitaalex
port van de arme Latijnsamerikaanse landen naar de rijke geïndustrialiseerde 
landen van het Westen en werd nog versterkt door de vermindering van de 
kapitaalstroom vanuit het Westen. 

De binnenlandse produktie liep in 1983 in veertien van de negentien 
Latijnsamerikaanse landen terug. De produktie per hoofd daalde in de laatste 
drie jaar met 20 procent in El Salvador, Bolivia en Costa Rica, met 15 
procent in Uruguay, Chili en Peru, met 13 procent in Argentinië en 
Guatemala, met 12 procent in Brazilië, met 10 procent in Venezuela en 
Honduras en met ongeveer 5 procent in Mexico. In Afrika en sommige delen 
van Azië hebben het dalen van de grondstofprijzen en het toenemen van de 
schulden - hier minder erg omdat de betreffende landen in de jaren zeventig 
minder hebben kunnen lenen van de commerciële banken - en de daling van 
de binnenlandse voedselproduktie per hoofd geleid tot een ernstige daling 
van de levensstandaard en worden miljoenen mensen met de hongerdood 
bedreigd. 

Dilemma's 

Dit leidt tot een aantal dilemma's. Voor de Derde Wereldlanden is het om in 
staat te blijven hun schulden te betalen in steeds sterkere mate nodig het 
levenspeil van de bevolking te verlagen, teneinde deze binnenlandse surplus
produktie om te zetten in een exportsurplus, dus om meer te exporteren dan 
te importeren. Dit is onlangs gebeurd in Polen en elders in Oost-Europa en 
nu ook in Mexico, Brazilië enzovoort. 

Vanuit het oogpunt van de internationale bankiers lijkt dit een groot succes, 
aangezien deze landen hun exportoverschot gebruiken om hun schulden te 
betalen. Maar natuurlijk gaat dit ten koste van de binnenlandse economische 
en politieke situatie aldaar. De vraag doet zich dus voor in hoeverre het 
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Westen via de respectievelijke regeringen, de banken en het IMF, de 
bevolking van deze Derde Wen·ldlanden kan dwingen de buikriem aan te 
halen. 

Het Braziliaanse parlement wilde in eerste instantie het bezuinigings
budget, dat de regering met het IMF was overeengekomen, niet aanvaarden. 
Dal zou onmiddellijk een vermindering van de reële lonen nwt gemiddeld 20 
procent betekend hebben, waarbij de armsten de zwaarste lasten zouden 
hebben moelen dragen. Uiteindelijk kwam men tol een compromis of een 
halve oplossing waardoor de loonsverlaging iets lager zou uitvallen. Maar dit 
alles kon slechts een doekje voor het bloeden zijn, een aspirinP om kanker te 
bestrijden. 

De vraag blijft hoe ver ze gedreven kunnen worden zonder dat er voor het 
Westen onaanvaardbare gevolgen uil voortvloeien. Neem Mexico. Het laatste 
waar de Verenigde Staten, gegeven de situatie in Centraal-Amerika en elders 
in de wereld, behoefte aan hebben, is een economisch failliet of een politieke 
opstand in Mexico en nog een aantal miljoen werkzoekende Mexicanen die 
het land proberen in te komen. Dus het Westen en vooral de Verenigde 
Staten verkeren in een situatie die hoe dan ook negatief voor hen uitvalt. Als 
ze te veel aandringen lopen ze de kans de Derde Wereldlanden tot een failliet 
of politieke opstand te drijven. Zelfs zondf'r failliet of opstand kunnen ze de 
Derde Wereldlanden lol een zeer simpele rationele calculatif' dwingen, 
namelijk of het de moeite waard is de schulden af te betalen of niet. In 
eenvoudige monetaire termen gesteld, hebben sinds 1978 bepaalde Derde 
Wereldlanden 140 miljard dollar geleend, maar zij gebruikten daarvan 126 
miljard om hun schulden te financieren en ze hadden dus maar 14 miljard, of 
l 0 procent, over om hun importen te betalen. Maar in 1983 alleen al 
verkregen de niet-olieproducerende landen van de Derde Wereld 5 7 miljard 
dollar aan nieuwe leningen, terwijl ze 59 miljard dollar afbetaalden. Ze 
betaalden met andere woorden meer dan ze ontvingen. Na een tijdje vat de 
rationele opvatting post dat het verkrijgen van leningen al deze opofferingen 
niet waard is. Deze rekensom zou kunnen leiden tot een individueel of 
collectief moratorium op de schuldaflossing of tot wanbetaling. 

Een aanlal presidenten van Latijnsamerikaanse landen zijn m Quito, 
Ecuador, bij elkaar gekomen en hebben een verklaring afgelegd, waarin ze 
zeggen dat ze bij de huidige rentevoet niet langer aan hun verplichtingen 
kunnen voldoen, en dat ze, tenzij er veranderingen komen, niet in staat zullen 
zijn de schulden te blijven financieren. 

Dit kan betekenen dat de moratoria of wanbetalingen zullen leiden tot 
een financiële crash, die een kettingreactie teweeg zou kunnen brengen in het 
internationale bankstelsel, dat als een kaartenhuis in elkaar zou kunnen 
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storten. De internationale arbeidsdeling zoals we die nu kennen zou daarmee 
ophouden te functioneren. Echter, zelfs zonder deze crash functioneert de 
internationale arbeidsdeling al nauwelijks, omdat de internationale handel 
zich niet kan ontwikkelen zoals in de jaren zeventig zolang de Derde Wereld 
niet im- of exporteren kan. Dit leidt tot de vraag hoe een vermeden kan 
worden. Dit is een gelijksoortig dilemma als die, die het resultaat is van de 
ontwikkeling van de financiële crisis en van de deelname daaraan in de Derde 
Wereld. Er wordt veel gesproken over het oprichten van een soort vangnet 
dat de regeringen, hun centrale banken of internationale bankinstellingen 
zouden moeten gebruiken om de banken of bedrijven die failliet gaan op te 
vangen om zo te voorkomen dat de een na de ander bankroel gaat in een ket
tingreactie die zou leiden lol een algemene crash. Om zo'n vangnet te krijgen, 
zou het noodzakelijk zijn garanties te geven dat de banken uit de problemen 
geholpen zullen worden. Dit roept een probleem op dat sommige mensen 
(waarom weel ik niet) moreel noemen: als de banken deze garantie krijgen 
zullen ze nel zo onverantwoordelijk blijven als in het verleden. Als niemand 
deze garantie geeft, zou het in een noodgeval onmogelijk kunnen blijken te 
zijn reddingsmaalregelen te treffen en zou de dreiging van een globale 
financiële ineenstorting werkelijkheid kunnen worden. Dat zou met zekerheid 
een financiële ineenstorting en een economische depressie betekenen van 
een grotere omvang dan die van 1929, omdat de betrekkingen tussen de 
staten, met inbegrip van het Oostblok, China en Cuba, nu veel intensiever zijn 
dan toen. De vraag is hoe een dergelijk bankroet te voorkomen en tegelijker
tijd te geraken tot een vermindering van de te sterk gegroeide hoeveelheid 
geld. Technisch gesproken is het altijd mogelijk bankroet of een eenzijdig 
moratorium te voorkomen door simpel overeen te komen dat men meer tijd 
krijgt om af te betalen. Dat is wat er nu steeds meer gebeurt. Maar dat roept 
het probleem op of de crediteuren in staat zullen zijn Lol essentiële politieke 
overeenstemming te komen over de vraag wie de kosten moet dragen in geval 
van nalatigheid in het betalen of in het geval van herfinanciering van de 
schulden. Het is zeer goed mogelijk dat de internationale bankiers, hun 
centrale banken en hun regeringen niet snel genoeg tot overeenstemming 
kunnen komen om een domino-effect te voorkomen. 

Dit probleem wordt constant verergerd door het stijgen van de rentevoet 
(elke procent stijging betekent een toename van de schulden van de Derde 
Wereld van 4 miljard dollar), en het is waarschijnlijk dat het liquiditeitspro
bleem over zal gaan in een acuut solvabiliteitsprobleem zo gauw het 'herstel' 
van 1983 om zal slaan in de volgende recessie, ergens in het midden van de 
jaren tachtig. Veel Derde Wereldlanden zullen dan eenvoudigweg niet in staat 
zijn op tijd hun aflossingen te betalen, tenzij zij van te voren een belangrijke 
verlichting van hun schulden verkrijgen. 3 
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Geldaanbod op wereldniveau 

Deze ervaring biedt een aantal zeer interessante lessen. Een ervan is dat 
terwijl iedereen keek naar de multinationals als de verondt•rstelde koplopers 
van de historische ontwikkeling, ten goede of ten kwade, in de jaren· zeventig, 
de echte actie ergens anders plaats vond, namelijk in het financiële systeem. 
Een andere les is dat een strak monetair beleid, een boodschap die gepredikt 
werd door elke monetaire autoriteit en regering, op geen enkele manier haar 
doel bereikt: het geldaanbod op wereldniveau te controleren, een geldaanbod 
dat daarentegen op de Europese geldmarkt en andere markten volledig uit de 
hand liep. Men heeft geschat dat in de jaren zeventig de omvang van de 
reserves van de banken elf of twaalf maal is toegenomen - Pen hoeveelheid 
die gelijk staal aan de totale hoeveelheid geld in de wereld sinds de uitvinding 
ervan! Het is ook interessant op te merken dat juist de schakel tussen het 
scheppen van geld en de overdracht ervan naar de Derde Wereld als 
koopkracht - zoals dat door de Group of 77 Developing Countries op 
UNCTAD 111 werd geëist (en wat meer recent is voorgesteld door de 
Commissie Brandt) en door de geindustrialiseerde landen halsstarrig werd 
verworpen - in de praktijk werd geregeld door het lenen van dit nieuwe geld 
aan deNIC'szonder tussenkomst van enig beleidsmakend lichaam. Verder is 
het ironisch dat ondanks haar zeer strakke monetaire politiek de westerse 
regeringen er bij hun particuliere banken op aandringen deze financiële 
stroom niet te verminderen, ja zelfs te laten groeien, uit vrees dat stopzetting 
ervan zal leiden tot het begeven van het internationale bank- en handelsstel
seL 

Westers nationaal beleid 

De ontwikkeling van de crisis wijst erop dat de wereldeconomie niet bepaald 
onderhevig is aan politieke of economische controle. Deze beperkte effectivi
teit van de overheden is bijzonder duidelijk op het nationale niveau. Jimmy 
Carter kwam in de Verenigde Staten aan de macht met een programma dat op 
de eerste plaats de werkloosheid wilde bestrijden en op de tweede plaats de 
inflatie. Een jaar na zijn ambtsaanvaarding voelde Carter zich door de 
omstandigheden gedwongen de inflatie tot volksvijand nummer één te maken 
en een bezuinigingsbeleid te voeren. Dat beleid werd daarna door Ronald 
Reagan met zijn monetarisme en zijn nadruk op de aanbodzijde van de 
economie tot zijn logische conclusie gevoerd. Hetzelfde gebeurde in 1976 in 
Engeland, waar Callaghan overschakelde van Keynesianisme naar moneta
risme. Hetzelfde gebeurde in Frankrijk onder Barre en Giscard d'Estaing, in 
Duitsland onder Schmidt en zo verder in de geïndustrialiseerde landen. De 
essentie was dat Keynes werd verlaten en in plaats van de vraag te reguleren 
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het monetarisme en de economie van de aanbodzijde werden omarmd in de 
jacht de produktiekosten te drukken en de produktie te bevorderen. De 
produktie nam echter, ondanks alle pogingen tot het tegenovergestelde, af. 4 

Na Carters mislukte poging de Verenigde Staten opnieuw vertrouwen in 
zichzelf te geven, beloofde Reagan de Verenigde Staten weer nummer één te 
maken. Zijn belastingverlagingen ten gunste van de aanbodzijde zouden een 
economische opleving bewerkstelligen van een zodanige omvang dat het 
begrotingstekort in 1984 tot nul zou zijn gereduceerd. Al deze goed 
doordachte plannen zijn mislukt. 
Mrs. Thatcher kwam net als Reagan aan de macht om ervoor te zorgen dat de 
staat ons met rust zou laten. In plaats van af te nemen zijn de overheidsuitga
ven in proportie tot het inkomen toegenomen. In feite was het de Labourrege
ring van Callagban die de overheidsuitgaven in verhouding tot het BNP van 
48 tot 43 procent verminderde, en het was Thatcher die ze weer tot 48 
procent heeft laten stijgen. Intussen heeft zij de Britse industrie volkomen de 
grond ingeboord. De depressie van de Britse industrie was op geen enkel 
tijdstip in haar geschiedenis groter, met inbegrip van de periode na 1873, de 
jaren tachtig van de vorige eeuw en de periode 1930-1933. 

Maar het is strikt genomen onjuist Reagan of Thatcher de schuld te 
geven van deze mislukkingen. Zij veroorzaken niet meer dan beleidsrimpelin
gen op een lange golf van de wereldeconomie, die op een dergelijk beleid niet 
reageert en die er zeker niet door wordt veroorzaakt. Het volslagen failliet van 
de monetaire politiek onder de aanhangers van Friedman in Chili, Argentinië, 
lsrael en andere landen in de Derde Wereld, welke de afgelopen jaren 
getroffen werden door een bijna volkomen economische ramp, levert schouw
spelen die de moeite van het zien waard zijn - en trauma's waaronder hun 
slachtoffers moeten lijden. 

Sociaal-democraten en socialisten 

Sociaal-democratische beleidsmakers in Canada en Frankrijk en socialisti
sche in China, de Sovjet-Unie en Oost-Europa zijn er niet beter vanaf 
gekomen. Na het opgeven van het Mao'tsme begon China in 1976 met de 
campagne van de 'vier vernieuwingen'. Deze ging gepaard met toegenomen 
investeringen en de import van technologie uit het Westen, maar door 
omstandigheden van de binnenlandse en de wereldeconomie werd China in 
1979 gedwongen weer op dit programma te besnoeien. 

In de Sovjet-Unie is de economische groei elk jaar afgenomen, en is 
volgens sommige schattingen nul geweest. Vanwege de onhaalbaarbeid in elk 
voorafgaand jaar van de geplande produktie en groei moest men deze elk jaar 
lager stellen terwijl deze doelen desondanks weer niet werden gehaald. In 
1983 was de geplande groei het laagst sinds de periode voor Stalin. De daling 
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van de prijzen van goud en olie op de wereldmarkt. alsook die van andere 
produkten van de export waarvan de Sovjet-Unie voor haar inkomsten 
all1ankelijk is, betekent een nieuwe bedreiging voor de economie van de 
Sovjet-Unie. 

Nadat Polen in 1971 gestart was met een omvangrijk programma om 
westerse technologie te importeren - zoals de andere socialistische econo
mieën in Europa en Azi<' - en na een op het eerste gezicht succesvol 
groeiprogramma in het midden van de jaren zeventig, daalde de produktie in 
1979 met 2 procent, in 1980 met 4 procent en in 1982 met waarschijnlijk 
10 of 12 procent; men heeft nog een hoop te plannen voordat men weer bij 
'al is. Ook Roemenië, Tsjecho-Siowakije en zelfs de hnvormde economie 
van Hongarije hebben te lijden gehad van problemen met de betalingsbalans, 
van schuldencrises en van een negatieve groei. Joegoslavic lijdt onder een 
diepgaande economische crisis. De plan-economie lweft in geen van deze 
landen successen gekend. 

Elders werd in Canada Trudeau herkozen en hij stelde een aangepast 
Keynesiaans programma voor. voordeel trekkend uit Canada's positie als 
olieproducent door te proberen het geld van de olieboom "de Canadese 
industrie in te krijgen. Deze strategie mislukte en is volkomen onrealistisch 
geworden nu de olieprijzen gedaald zijn. Ook de speculatie wat de ertsboom 
in Australië betreft bleek in 1982 irreëel. 

Millerand werd in Frankrijk gekozen op een nationaal Keynesiaans 
programma; hij wilde de Franse markt behouden voor de Fransen door een 
reflatieprogramma. Ook deze politiek mislukte. Wat Mitterand in feite deed 
was de Franse markt uitbreiden voor de Duitsers. De beheersing van de 
betalingsbalans liep compleet uit de hand. Hij moest twee keer tot devaluatie 
overgaan en waarschijnlijk is een derde keer noodzakelijk. In het begin van 
juli 1982 werd hij genoodzaakt zijn Keynesiaanse programma 180 graden te 
draaien en een loon- en prijzenstop af te kondigen. zijn reflationaire beleid in 
de steek te laten en over te gaan tot dezelfde politiek als de andere landen. 

Wat Millerand verder heeft gedaan is denk ik, maar een voorproefje van 
wat overal te gebeuren staat: een soort staatsplanning, een staatsbeleid van 
investeringen, een macro-industriële politiek. De financier Felix Rohatyn in 
de Verenigde Staten stelt een herinvoering voor van Rooscvelts New Deal 
Reconstructing Finance Corporation (RFC), waarbinnen de staat de investe
ringen leidt naar high tech-gebieden, waarbij in sommige gevallen, zoals de 
staal en de textiel, de low tech-gebieden of lau· tech-industrieën in de steek 
worden gelaten, en overgelaten worden aan de Brazilianen en de Koreanen. 
In het geval van Frankrijk stelde minister Chevènement voor deze industrieën 
te behouden door ze op een modern high tech-niveau te brengen. 

De vraag dringt zich op of dit op een nationaal niveau te verwezenlijken 
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is. Dit zou wel eens onmogelijk kunnen zijn in een land dat zo klein is als 
Frankrijk en dat zo afhankelijk is van de EG en van de wereldeconomie. Ik 
heb mijn twijfels of zelfs de Verenigde Staten met al hun economische macht 
daartoe in staat zullen zijn en een zogenaamde herindustrialisering na kunnen 
streven door dit soort politiek alleen. 

Drievoudig samenwerkingsverband 

Overal in de westerse geïndustrialiseerde wereld zal niettegenstaande het 
ideologisch gebazel over het terugdringen van de overheidsinvloed en de 
herwaardering van het privé-initiatief, het macro-economische beleid het item 
worden van de jaren tachtig. Het zal worden bevorderd door een drievoudig 
samenwerkingsverband van de staat, werknemers en werkgevers. Vakbonden 
zal gevraagd worden mee te werken en ze zullen antwoorden dat ze in ruil 
daarvoor een zekere medezeggenschap willen krijgen met name over de 
verdeling van de kosten van dit investeringsprogramma, zodat de rijken niet 
buiten schot zullen blijven terwijl haar leden alle lasten moeten dragen. Veel 
van de politieke meningsverschillen in de jaren tachtig zullen rond dit thema 
worden uitgevochten. Maar nog steeds blijft de vraag of dit zal plaatsvinden 
op een strikt nationaal dan wel regionaal niveau, zoals een Westeuropees 
blok of een Oost-Westeuropees blok, een door Japan geleid groot-Aziatisch 
welvaartsgebied of een Pacific Rim, waarbinnen Australië en andere landen 
zullen moeten trachten een positie te vinden waaruit ze een aantal voordelen 
kunnen trekken, in plaats van te worden gedwongen alle lasten te dragen. 

Het lijkt er op dat het internationále economische stelsel zich op en 
roetsjbaan bevindt die buiten controle is geraakt. Als dat het geval is, moeten 
we dan accepteren dat we in geen enkel opzicht meester zijn van of een stem 
hebben in de economische toestand? Een analogie voor de roetsjbaan is: 
"Stop de wereld, ik wil eraf!', wat nauwelijks een realistisch vooruitzicht 
genoemd kan worden. De socialistische economieën hebben dit tot op zekere 
hoogte gedaan - niet zozeer uit vrije wil dan wel omdat de Amerikanen ze 
daartoe door allerlei embargo's hebben gedwongen - en ze hebben enige 
vooruitgang geboekt doordat ze relatief geïsoleerd waren. Maar ze komen nu 
tot de conclusie dat ze, of ze dat nu willen of niet, om deel te nemen aan de 
technologische veranderingen, moeten terugkeren in de kapitalistische 
wereldeconomie. Ironisch genoeg komen ze terug in de kapitalistische 
arbeidsdeling onder de vlag van het socialisme, terwijl regeringen geleid door 
Reagan en de zijnen aan het plannen zijn onder de vlag van het vrije 
ondernemerschap. 
Dit illustreert dat we te lijden hebben van een zekere ideologische verwarring, 
dan wel dat sommige van onze traditionele ideologieën irrelevant zijn. 
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Werkgevers en regering, en, als deel van de drievoudige organisatie waar
schijnlijk ook de werknemers, zullen een beleid nastreven dat toegesneden is 
op de omstandigheden en dat zeer weinig van doen heeft met hun huidige 
opvattingen en voorkeuren. Ze zijn waarschijnlijk niet erg in de positie om wie 
dan ook voorwaarden te stellen of een beleid te formuleren in de gebruikelij
ke betekenis van het woord. Velen zullen handelen naar de behoefte van het 
moment, welke bepaald worden door krachten die volkomen buiten hun 
controle liggen, in de meeste gevallen hun begrip te boven gaan en misschien 
vaak niet eens herkend zullen worden. Als we ons in herinnering brengen wat 
er met de huidige wereldcrisis gebeurt, moeten we constateren dat we er al 
midden in zaten voordat ook maar iemand van deze leiders - in het Westen, 
Oosten of Zuiden - in de gaten had wat er aan de hand was, laat staan in staat 
was enig beleid te formuleren om uit de crisis te geraken. 
Niettemin, niet alles is tevergeefs. Het is beter een kaars aan te steken dan 
het duister te vervloeken. Eerlijke waarneming van de werkelijkheid en 
kritische analyse van de richting waarin we kunnen gaan kunnen onze weg 
verlichten. Realistische beleidsontwikkeling geleid door de loop der gebeur
tenissen - in plaats van ertegen in te gaan - bieden nog steeds programmati
sche alternatieven voor politieke keuzen. In Europa bijvoorbeeld worden 
nieuwe opties aangedragen door het gelijktijdige verval van de Atlantische 
Alliantie en de onmogelijkheid van het Oostblok op dezelfde voet verder te 
gaan zonder ingrijpende veranderingen.5 

Crash en crunch 

Er kan een financiele crash komen, en daarmee een ineenstorting van het 
internationale handelsstelsel, wat het compleet verlaten van een exportgelei
de groei zou betekenen etc. Maar zelfs als er geen crash komt, zal de 
voortdurende zogenaamde economische crunch en de vooralsnog in toene
mende male slecht functionerende internationale economie de economische 
en politieke vooruitzichten van de Derde Wereld aanmerkelijk veranderen 
ten opzichte van wat ze waren in de jaren zeventig. Wij zijn, zoals ik reeds op
merkte naar analogie van de laatste crisis, nog steeds in de jaren twintig en we 
hebben in de ontwikkeling van de crisis van de jaren dertig nog niet bereikt. 
Als we de jaren dertig in de ontwikkeling van deze crisis bereiken, zullen de 
vooruitzichten van de economische, politieke, sociale, culturele en religieuze 
bewegingen in alle delen van de wereld, natuurlijk me\ inbegrip van 
bevrijdings- en socialistische bewegingen in de Derde Wereld, zeer radicaal 
veranderen. 

Nationalisme 

Het in toenemende mate slecht functioneren van de wereldeconomie, en ll{)g 

26 



meer de mogelijkheid van een ineenstorting daarvan, zal economisch, politiek 
en cultureel nationalisme (vaak in combinatie met religies) weer natuurlijk 
vooral in een hele reeks socialistische en Derde Wereldlanden op de 
voorgrond brengen. In dal geval kunnen er zich alle mogelijke nationale en 
nationalistische politieke - dat wil zeggen populistische - aanpassingen 
voordoen, waarvan die van Khomeiny in Iran natuurlijk het meest spectacu
laire, zij het een bijzonder reactionair, voorbeeld is. De voorstanders van deze 
bewegingen zullen natuurlijk krediet vragen voor hun betrekkelijke succes
sen, maar het werkelijke krediet daarvan zal minder liggen in deze bewegin
gen, dan in de mogelijkheden die de ineenstorting van de wereldeconomie ze 
zal bieden. Zoals ik in mijn artikel over de 'Ontwikkeling van de Onderont
zákkeling' bijna twintig jaar geleden opperde, hebben relatief autonome 
ontwikkelingsstrategieën, wanneer de wereldeconomie met inbegrip van het 
Noorden in een crisis verkeert, in tenminste sommige delen van de Derde 
Wereld, tijdelijk een grotere kans. 
V anclaag de dag al, met de relatieve ineenstorting van de Mexicaanse 
economie, is er sprake van een verleggen van exportbevordering naar 
imporlsubstitutie. De Latijnsamerikaanse presidenten en hun persoonlijke 
vertegenwoordigers hebben in Quito voorstellen onderschreven voor een 
gezamenlijke terugkeer naar importsubstitutie, zowel nationaal als regionaal 
via regionale samenwerking. Door de crisis van de wereldeconomie was de 
Argentijnse junta niet in staat de Falkland-oorlog te overleven. Marcos en 
Pinochet verkeren meer en meer in politieke moeilijkheden, omdat ze de 
steun van het zakenleven verliezen. De roep om een alternatief politiek en 
economisch beleid klinkt in het ene na het andere land. Wat er in de 
wereldeconomie gebeurt, bepaalt verschillende nationale economische, poli
tieke, religieuze en andere bewegingen en strategieën in verschillende delen 
van de wereld, of maakt deze op zijn minst mogelijk. Als er zulke nationale en 
nationalistische oplossingen zijn, met inbegrip van de mogelijkheid van 
nieuwe economische blokken, een dollarzone in de Verenigde Staten en de 
rest van Amerika, een markzone tussen Europa en Afrika, een yenzone in 
Oost-Azië etc., wat zijn dan de vooruitzichten voor het jaar 2000 en wat zijn 
de vooruitzichten voor het socialisme 

Tenzij er, wat zonder meer mogelijk is, een atoomoorlog komt, is het zeer 
waarschijnlijk dat de kapitalistische economie in de wereld weer uit deze 
crisis zal geraken, zoals zij uit zoveel crises in het verleden is gekomen. Dit 
nationale en nationalistische beleid als antwoord op de economische crisis -
ik ben het op dit punt niet eens met mijn vriend Samir Amin - zullen 
uiteindelijk niet tegen het systeem gericht zijn door het voor het systeem 
moeilijker te maken te functioneren, en zij zullen niet bijdragen aan de 
ineenstorting van het economische en politieke wereldsysteem. Ik ben bang 
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dat daarop te hopen uitzonderlijk optimistisch en onrealistisch is. Integendeel 
het beleid van deze nationalistische bewegingen kàn en zàl worden uitge
voerd. Ze zullen waarschijnlijk weer in het systeem opgenomen worden en 
bijdragen aan zijn uiteindelijke herslel en aan zijn nieuwe kracht tijdens de 
volgende technologische revolutie. Deze zal de kloof tussen het Noorden en 
het Zuiden nog verder vergroten en zal de Derde Wereld nog verder achter 
laten komen en nog afhankelijker maken. 

Opofferingen 

Derhalve zou er rond hel jaar 2000 een nieuwe periodt· kunnen aanbreken 
van wereldwijde economische expansie. Een nieuw internationaal-kapitalis
tisch wereldsysteem zal worden gevestigd op de puinhopen van de huidige 
wereldeconomie. En het zal worden bereikt ten koste van ongelooflijke 
menselijke opofferingen, die nu al worden gebracht, en naar ik vrees vele 
keren opnieuw gebracht zullen gaan worden. Dat wil zeggen dat de hoeveel
heid politiek afgedwongen menselijk lijden, nodig voor de herstructurering 
van de wereldeconomie, in de jaren tachtig en negentig waarschijnlijk nog 
sterk zal toenemen, voordat een herstel van de wereldeconomie rond het jaar 
2000 mogelijk zal zijn. 

Of dat nu een optimistisch of pessimistisch beeld is hangt af van je 
gezichtspunt, je tijdsperspectief en natuurlijk je klassepositie. Ik ben bang dat 
Orwells roman over 1984 een groot aantal inzichten biedt die in de nabije 
toekomst in loenemende mate bewaarheid zullen worden. 

Noten 

André Gunder Frank is hoogl('raar ontwikkelingseconornie aan de Universiteit van Amster

dam. Zijn artikel wt>rd uiL llt'L Amerikaans vertaald door Bas 5treeL 

I. Ik ontwikkeling van deze crisis "ordt door de auteur onderzocht in zijn Crisis in the World 
f('{}110111,. New York/Londcn I 981. Ht>l aandeel van de Dnde Wereld in dt> crisis en haar 
oplossing v.ordt door de auteur onderzocht in zijn Cri.sis in the Third World. New 

Y ork/Londen 1981. 
2. De neergang van de hegemonische machten en hel verschuivende machtsevenwicht worden 

verder onderzocht in Sarnir Amin/Giovanni Arrighi/André Gunder Frank/Immanuel Wal
lerstein. [)ynomics of the Global Crisis. Ne" York/Londen 1982. 

3. De onlwiU,eling van deze schuldencrisis en de armzalige perspeelieven voor de oplossing 
enan worden technisch gedetailleerder onderzocht in een stuk van de auteur geliteld "Defuse 
the Debt Bomb') When Apparent Solutions Become Real Problems'. in: World Policy 

}oumal. zomer 1984. 
1. De redenen hiervan worden door de auteur verder onderzocht in zijn · After Reagonornics 
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and Thatcherism. What? Keynesian Demand Management via Supply-Side Econornics to 
Corporale State Planning". in: Contemporarr Marxism. No. 4. winter 1981-82 . 

.>. F:en aantal realistische optif's \Oor Europa (en enige onrealistische bt:leidsplannf"n) worden 

door de auteur onat'rzocht in The Europeon Clw/lenw. From Atlantic Alliance to Pan
Europeon Entente for Peuce and Jobs. Nottingham 198:3. 
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Het kapitalisme aan de voor
avond van een nieuwe opleving? 
over 'lange golf-' en 'stadia-'theorieën 

Elmar Altvater** 

Abstract 

Welke uitu·egen ui.t de crisis zijn er? Staan tre aan het begin 11an een 111eu1a 
'lange golf? Besproken worden de neoklassieke verklaring van de lange golf, 
de verklaring van Mandel en die vanuit de asymmetrische relatie van de 
industrielanden binnen de wereldmarkt. De crisis is zou·cl een structurele 
breuk in de vormen van de maatschappelijke ontu·ikkeling, een op haar 
grenzen stuiten van de structuren die een maatschappelijk compromis moeten 
!<aarborgen, als een fase in de herstructurering van de kapitalistische econo
mie. Of we het nu verklaren met een theorie ot>er de 'stadia' van het 
kapitalisme of een 'lange golf-theorie, het blijkt dat de tegenstrijdigheden van 
de kapitalistische produktiewiJze iedere 40 tot 60 jaar een hoogtepunt bereiken. 

Uit de uiteenzetting destilleert de auteur de voorwaarden van een 
mogelijke ove1gang naar een nieuu·e opleving. Deze zijn: uitbreidingsinveste
ri.ngen; staatsingrijpen zou:el om die investeringen te financieren als om de 
sociale kosten ervan in banen te leiden; beheersing van het internationale 
kredietsysteem; rekening houden met de schaarste aan natuurlijke hulpbron
nen; en het scheppen van een voor zowel de innoverende ondernemer als voor 
de arbeidersklasse aanvaardbaar maatschappelijk compromis. Vooralsnog kan 
de crisis niet als afgesloten u·urden beschouwd en spitsen de tegenstrijdigheden 
van de depressie zich toe. 

Aan het eind van de jaren vijftig vindt in de DDR een internationale 
wetenschappelijke conferentie van economen plaats, waar - weer eens een 
keer- op grond van een 'objectieve ana.lyse' het bewijs geleverd wordt, dat het 
kapitalisme als maatschappelijk systeem reeds lang achterhaald is. Sleehls 
het socialisme, aldus de sowjt+wetenschapper Kirsanov in een belangrijke 
bijdrage aan de conferentie, is in staat 'een ontwikkeh:ng van de economie te 
garanderen, die vrij i.s van crises, alsmede de vooru·aarden te scheppen van een 
n·erkelijke gestage verhoging van de welstand van het volk'. 

Deze hoop, ja deze zekerheid zal toendertijd wel gedeeld zijn door het 
merendeel der marxistische wetenschappers, en daarmee werden ook 
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sceptische vragen als die naar de drijfkrachten achter de expansie, die in 
West-Duitsland, iets later in Italië en Japan, als 'Wirtschaftsu'under' gevierd 
wordt, overbodig. Dergelijke vragen hadden misschien aan het licht gebracht, 
dat de dynamiek van de welvaart in de kapitalistische landen na de Tweede 
Wereldoorlog ook aan het eind van de jaren vijftig en aan het begin van de ja
ren zestig nog allerminst is gebroken, en dat daarmee de politieke verwach
tingen met betrekking tot de noodzakelijke neergang van het kapitalisme en 
de overwinning van het socialisme in de concurrentie tussen de systemen 
behoren tot het rijk der ijdele illusies. 

Voordat tenslotte aan het eind van de jaren zestig ook de theoretici van 
het staatsmonopolistisch kapitalisme hun consequentie trekken uit de onver
wachte stabiliteit van het labiele kapitalisme, stelt Theodor Prager zich in zijn 
toendertijd veelgelezen boek Wirtschaftswunder oder keines? in 1963 de 
vraag naar de drijfkrachten achter de expansie van het kapitalisme in de 
decennia na de Tweede Wereldoorlog. Het kapitalisme is veranderd, de 
'oligarchieën hebben op de nieuwe uitdagingen gereageerd met een over het 
geheel genomen succesvolle "vlucht naar voren"' Weliswaar overheerst in de 
Verenigde Staten reeds een tendens tot stagnatie (die dan vanaf 1964 tot aan 
het eind van het decennium door de Vietnam-boom wordt toegedekt), maar in 
Europa overwegen nog de dynamische krachten, die 'echter in een latere fase, 
op een hogere trap van ontwikkeling van de produktiekrachten des te meer een 
rem op de groei (kunnen) blijken te zijn' (Prager, 1963, p. 154). Deze 
uitspraak moet bepaald niet als een prognose van de crisis in de jaren 
zeventig worden gezien, wel echter blijkt hieruit een vooruitziende blik met 
betrekking tot de ontwikkeling van de op het hoogtepunt van het 'Wirtschafts
U'under' door de meeste economen weggewuifde problemen, waarvan slechts 
verrast nota werd genomen toen ze sedert het midden van de jaren zestig dui
delijk aan het licht traden (recessies in de Bondsrepubliek en Italië). 

Twintig jaar later, aan het begin van de jaren tachtig, laat de economi
sche ontwikkeling bij ons de vraag naar de drijfkrachten achter de expansie 
niet meer opkomen. Het gaat om de dynamiek van de crisis, van de 
langdurige depressie, en het gaat er om onder welke voorwaarden een nieuwe 
opgang in de jaren tachtig mogelijk is, Dat het kapitalisme niet eenvoudigweg 
in elkaar zal storten, maar juist ook in de crisis politieke reserves kan 
mobiliseren, om de structuur van zijn heerschappij te stabiliseren is een 
ervaring van alle grote crises in de geschiedenis van het kapitalisme. 

Maar welke uitwegen uit crisis en depressie zijn er en waarheen leiden 
ze? Opent zich het uitzicht op een nieuwe fase van kapitalistische ontwikke
ling? Wordt de 'lange golf met een stagnerende grondtoon door een nieuwe 
'lange golf met een expansieve grondtoon vervangen? Deze vraagstukken 
zou ik in deze bijdrage willen behandelen, waarbij het probleem van de 
grenzen van de groei zal worden gereflecteerd tegen de achtergrond van 
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'lange go((-theorieèn over de economische groei, respectiev";,jk van 'stadi.a '
theorieën van de kapitalistische ontwikkeling. 

Het einde van een lange golf 

Het is geenszins verrassend, dat sedert het midden van de jaren zeventig aan 
het einde van een periode van welvaart na de Tweede Wereldoorlog de 
belangstelling voor theorieën over 'lange golven' van de conjunctuur opnieuw 
is opgeleefd. Deze theorieën met hun lange traditie van Van Gelderen via 
Trotskij, Kondratiev ( 1972) en Schumpeter ( 1961) tot Forrester (1977). 
Wallerstein ( 1979), Mandel ( 1972, 1979) of Kleinknecht (I 980) pretende
ren een verklaring te kunnen geven zowel van de oorzaken van de opgang van 
de afgelopen dertig tot veertig jaar en de overgang naar de crisis, àls de 
voorwaarden te kunnen aangeven, waaronder een uitweg uit de huidige 
recessie mogelijk zou zijn. Daarbij vormen de verschillend!' theorieën over 
'lange golven' geenszins één geheel. We hebben zowf'l rm·t beschrijvende 
(Kondratiev) als met analytische theorieën (bijvoorbeeld Mande!) te maken. 

Veel theoretici zien de oorzakelijke factoren van lange periodes van 
economische opleving in technologische voorv.aarden: een opeenhoping van 
innovaties op bepaalde tijdstippen opent nieuwe markten, stimuleert daar
door produktie en vraag, brengt tengevolge van de rentabiliteit van nieuwe 
produkten of produktieprocedés verbeteringsinnovaties met zich mee. die 
een langdurige opleving kunnen dragen, die meerdere middellange conjunc
tuurcycli (']uglars ') omvat. Maar de mogelijkheden van basis- en verbete
ringsinnovaties raken eens uitgeput. Zoals in de economie dt> wf'l van de 
afnemende meeropbrengsten van toepassing is, zou in de toepassing van de 
techniek de wet van Wolf gelden, die zegt dat er grenzen zijn aan de 
technisch-economische ontwikkeling. Vanaf een gegeven moment vinden er 
weliswaar nog 'schiJn innovaties' plaats. maar een grootse daad waardoor de 
economie wordt meegesleept blijft achterwege. De investeringsactiviteit vlakt 
af tot het alleen maar rationaliseren van de produktie. Omdat het aandeel van 
de produktieuitbreiding terugloopt kan voor de merboclig geworden arbeids
krachten geen compensatie meer wordPil gevonden. De welvaart slaat om in 
een fase van depressie tot op het moment, waarop een nieuwe golf van 
basisinnovaties in staat is de 'technologische J''-ltstelling' te doorbreken (aldus 
Mensch. 1977). 

Dit betrekkelijk eenvoudige model van een exogerw (technologische) 
impuls en van een economische dynamiek, die uit zich zelf de welvaart draagt 
tot het moment waarop de kracht van de impuls is uitgewerkt, lijkt empirisch 
te kunnen worden bevestigd, ook al bestaat er onenigheid over de datering 
van het moment waarop geconcentreerde basisinnovaties plaatsvinden, even
als over de lengte, en vaak over het karakter van de ontwikkelingsfasen 
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(vergelijk Mande!, 1979 en Kleinknecht, 1980). Deze onzekerheid met 
betrekking tot het bepalen van de wezenlijke kenmerken van 'lange golven' 
bestaat ook nu nog. Zo wijst Immanuel Wallerstein er op, dat Mandel (1979) 
en Dupriez (1978) de jaren zeventig interpreteren als een ontwikkelingsfase 
met een stagnerende grondtoon, terwijl Rostow (l978a, b) hetzelfde decen
nium nog rekent tot de voortdurende expansieve fase. Franz Jánossy (1968) 
daarentegen, die een algemene verklaring probeert te geven van de lange 
perioden van welvaart, waarbij hij wijst op de diepe inbreuken op de 
economische ontwikkeling die in het bijzonder door de oorlog worden 
veroorzaakt, ziet het 'einde van het Wirtschaftswunder' al aan het begin van 
de jaren zestig, wanneer de daadwerkelijke ontwikkeling van de economieën 
in Europa, Japan en in de Verenigde Staten een langdurige trend van 
potentiële groei bereikt, en daarop haar dynamiek verliest. De richting waarin 
de ontwikkeling gaat is, onafhankelijk van alle inspanningen om tot accumu
latie (investeringen in vast kapitaal) te komen, gegeven: met de zich langzaam 
en slechts over langere perioden wijzigende kwalificatiestructuur van de 
totaalarbeider, en met de afhankelijkheid van de technologische vooruitgang 
- bij de toepassing daarvan in de industriële produktie - van de kwalificatie
voorwaarden van de arbeidskracht. 

Het pleit in eerste instantie niet voor een theoretisch paradigma, wanneer men 

daarmee van een heel decennium verschillende, zelfs tegenovergestelde inter

pretaties kan maken. Dit heeft echter te maken met de keuze van de indicato

ren, en niet in de laatste plaats ook met de principiële kritisch-pessimistische of 
affirmatief-optimistische benaderingswijze van een auteur met zijn 'wereldbe

schouwing' zoals Wallerstein schrijft. Bekijkt men evenwel de perio
disenng van de 'lange golven' in de afgelopen tweehonderd jaar door 
verschillende auteurs, dan kan men toch een kader van overeenkomst 
vaststellen, tenminste voor wat betreft de grote depressies in de geschiedenis 
van het kapitalisme: de eerste grote depressie van de industrieel-kapitalisti
sche ontwikkeling begint in de jaren twintig van de vorige eeuw en gaat in de 
t wet>de helft van de jaren dertig over in een nieuwe opleving. De tweede grote 
rlepressie hegint in de jaren zeventig en duurt tot het begin van de j~ren 
negentig. De derdt> grote depressie is ten gevolge van de beide wereldoorlo
gen t>n de radicale verandering in de structuur van de wereldmarkt, alsmede 
tengevolge van het ontstaan van de Sovjet-Unie na 1917 niet duidelijk te 
dateren, haar hoogtepunt is zonder twijfel de grote crisis na 1929. In elk 
geval is het mogelijk het begin van de opgang na de Tweede Wereldoorlog in 
het midden van de jaren veertig te dateren, niet alleen vanwege het einde van 
de oorlog, maar ook vanwege de herstructurering van de wereldmarkt, die 

• dan heeft plaatsgevonden en waaruit de Verenigde Staten definitief te 
voorschijn zijn gekomen als de economisch, politiek en militair overheersen-
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de macht. Deze overheersendP positiP is voorwaarde voor de daaropvolgende 
opleving en met de erosie van dezp positie vermindert de dynamiek ervan om 
in de jaren zeventig in een nieuwe. de vi('rde grote depressi(' uit tP monden. 

Het bestaan van 'lange golven' lijkt nauwelijks te worden betwist. evenals de 
betekenis van de techniek ten minst(' voor de eerste aanzet tot een 'lange go(f. 
Toch blijft deze verklaring onbevredigend. omdat niet ('xpliciet ·rekening 
wordt gehouden met de investeringsbeslissingen, en de criteria daarvoor. van 
de kant van de ondernemingen. Technologie moel immers worden ingevoerd. 
Dat gebeurt echter alleen dan wanneer het winstgevend lijkt. Het gaat er nu 

dus om niet alleen de clusters van technologische verninm in gen te ontdek
ken, maar ook de voorwaarden op lange termijn van de ontwikkeling van d(' 
winst van het kapitaal, alsmede de consequenties die ze hebben voor de 
investeringsbeslissingen van de ondernemingen 

Om het vraagstuk van de 'lange golven' wat nauwkeuriger op het spoor lP 

komen zou ik hier drie aanzetten kort willen aangeven. 

l. Een groep auteurs van het lnstitut für Weltwirtschaftslehrc te Ki('l 
(Giisman e.a., 1978) gebruikt het neoklassieke begrippenstelsd om de 
langdurige teruggang van de imesteringsactiviteit (die als indicator wordt 
beschouwd van de huidige periode van stagnatie) le verklaren: Gedurende het 
verloop van de opleving ontstaan er vert('keningen in dt> factor- en de 
produktieprijzen. Verantwoordelijk daarvoor zouden zijn: hel uitstijgen van 
de lonen boven hel grensprodukt van de arbeid. de verhoging van de 
consumptieve staatsuitgaven, alsmede de groeiende concentratie in de 
economie (monopolisering) en het protectionisme in de buitenlandse handel. 
Loonsverhogingen en het groeiende aandeel van de staat in de economie 
heinvloeden de winstverwachting van de ondernemingen negatief. Daardoor 
wordt afbreuk gedaan aan de neiging om te invt>steren. 

In deze verklaring ligt enerzijds de stelling besloten dat - wannet>r men 
uitgaat van een adequaat gedrag der economische subjecten waardoor de 
signaalfunctie van de prijzen niet wordt verstoord en de investeringen, dit> 
afl1ankelijk zijn van de winsten, niet nadelig worden belllvloed - een langere 
depressie vermedt>n en de groei van de economie veilig gesteld zou kunnen 
worden via de weg van expansie. van een voortdurend stijgend produktievol u

me. 
Anderzijds volgt hieruit de oplossing voor het te boven komen van de 

depressie: een daling van de loonkosten per eenheid produkt en van het 
staatsaandeel in het maatschappelijk produkt, het lwrstel van de marktPcono
mie, om op die rnanier de signaalfunctie van de prijzen weer onverkort tot 
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hun recht te laten komen, waardoor de winsten stijgen f:'ll de invf:'sleringf:'n 
gestimulf:'erd worden. 

2. Bij Ernest Mandel (1972, 1979) staat de winstvoet (in de marxistische 
betekenis) in het middelpunt van de beschouwing. Deze is afhankelijk van de 
meerwaardevoel, van de organische samenstelling van het kapitaal alsmede 
van de omloopsnelheid van het kapitaal. Een complex van hist_orische 
voorwaarden heeft telkens op één of meerdere grootten positief ingewerkt met 

als gevolg een langere expansie, of negatief met als resultaat een langdurige de

pressie. Daarbij valt, naar de opvatting van Mande!, een zekere 
asymmetrie te constateren. Een 'Lange golf van expansieve groei wordt altijd 
door exogene factoren op gang gebracht. De omslag in de stagnerende fase 
daarentegen wordt endogeen door de legenstellingen en de toespitsing van 
tegenstellingen gedurende hel proces van kapitaalsaccumulatie veroorzaakt. 
De exogene stimulansen in de depressie kunnen ook afkomstig zijn van 
nieuwe technologieën. Maar deze veroorzaken slechts dan een langdurige 
opleving, warmeer daardoor de meerwaardevoet afdoende verhoogd of/en de 
organische samenstelling van het kapitaal wezenlijk verminderd of/en de 
omslagsnelheid van het kapitaal verhoogd kan worden. Om te kunnen 
investeren is het bovendien vereist dal voldoende geldfondsen beschikbaar 
zijn, temeer daar aan het begin van een lange opgang altijd een concentratie 
van investeringen plaatsvindt. 

Inderdaad is gedurende het verloop van een depressie leenkapitaal 
altijd erz masse beschikbaar, zoals Marx in de vijfde afdeling van deel 3 van 
/let Kapitaal uiteenzet en zoals ook de omvang van de nationale en vooral in
ternationale kredietmarkten aan het begin van de jaren lachtig illustreert. 
Maar dal is slechts het monetaire aspect van hel inveslt>ringsfonds; er moeten 
bovendien reèle hulpbronnen aanwezig zijn, zonder welke de investeringsac
liviteil zt>er snel op grenzen stuit. Hier wordt duidelijk, dal de winstgevend
lwid van investeringf:'n evenzeer aan de (monetaire) waardecomponent 
gebonden is als aan de stoffelijke voorwaarden van de kapitaalsaccumulatie. 
Hierop wijst ook Jánossy, die, zij lwt ook eenzijdig, de nadruk legt op dt> rol 
van de kwalificatiestrucluur bij de kapitalistische ontwikkeling. 

3. Men 1.ou dt> langt> opgang na de Tweede Wereldoorlog ook kunnen 
herkiden lol de asynnnetnsche situatie aan de polen van de wereldmarkt De 
winstgevendheid van het kapitaal was na de Tv.t>ede Wereldoorlog overal zeer 
hoog. maar de oorzaken daarvan waren verschillend. Terwijl in de Verenigde 
Stalen vanwege een superieure technologie en produktiviteit extrau·insten 
konden worden gemaakt. waren daarbij vergdt>ken in Japan en Europa de 
lonen laag en was de arbeidsintensilt~il hoog. De uitbreiding van de wereld
markt had twee gevolgen: ten eerste de mogelijkheid extrawinsten te 
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realiseren, ten tweede de dwang tot aanpassing van de produktievoorwaar
den. Het eerste bepaalde het grote belang van de Verenigde Staten bij een 
vèrgaande liberalisering van de wereldhandel. In de mate echter waarin de 
aanpassingsprocessen van de produktievoorwaarden voortschreden, moest 
de winstvoet wereldwijd dalen. Want in de Ver~nigde Staten verdwenen de 
extrawinsten, toen in belangrijke takken van industrie andere centra van de 
wereldmarkt hun concurrentiepositie tegenover de Verenigde Staten verste
vigden (eerst West-Europa, toen Japan). Dit was gewoonlijk slechts mogelijk 
door produktiviteitsverhogende maar kapitaalintensieve investeringen die de 
organische samenstelling van het kapitaal deden groeien. Bovendien stegen 
de lonen naarmate volledige werkgelegenheid tot stand werd gebracht. Een 
omslag van de opgaande fase in een stagnerende fase was in het geheel niet te 
vermijden. Ze betekent tegelijkertijd echter ook het einde van de Amerikaan
se hegemonie. Dus vallen het eind van een lange opgang en het verlies van 
Amerika's hegemoniale positie met elkaar samen. Uiteindelijke oorzaak, die 
echter pas na diverse stadia te hebben doorlopen verschijnt, is de aan 
verschillende factoren te wijten daling van de winstgevendheid van het 
kapitaal in de kapitalistische metropolen. 

Empirisch kan deze ontwikkeling met behulp van verschillende indica
toren worden aangetoond. Laten we beginnen met de ontwikkeling van de 
produktiviteit. In de periode van 1870-1950 hadden de Verenigde Staten 
van alle industrielanden de hoogste groeipercentages van de produktiviteit. In 
de volgende decennia dalen ze aanvankelijk onder het gemiddelde om sedert 
het midden van de jaren zestig zelfs met Groot-Brittannië tot de laagste te 
worden in het gebied van de OECD. De oorzaken daarvoor liggen besloten in 
de voorwaarden binnen die nationale economieën. In de Verenigde Staten 
waren de groeipercentages van de kapitaalvoorraad nooit hoger dan 5 procent 
en dus wezenlijk lager dan bijvoorbeeld in de Bondsrepubliek (6-9 procent in 
de jaren vijftig en zestig). In de jaren zeventig daalt het tempo van de 
kapitaalsvorming zelfs nog tot onder de 3 procent. Oorzaken daarvan zijn: ten 
eerste het boven het gemiddelde liggende grote aandeel van de onproduktie
ve uitgaven (de tertiaire sector, militaire en bewapeningsuitgaven) en ten 
tweede het grote aandeel van de buitenlandse investeringen in het VS
kapitaal. 

Daarmee kan echter het verschijnsel van de dalende groeipercentages 
van de produktiviteit niet volledig worden verklaard. Want weliswaar is het 
niveau van de investeringsquote in de Verenigde Stalen op de lange termijn 
gemiddeld lager dan bij de meeste concurrenten, maar toch ligt de 
investeringsquote van 1960-1980 altijd nog rond de 17 à 18 procent. De 
oorzaken moelen dus in de eerste plaats gezocht worden in de gestegen 
1.-apitaalscoëfficiënt (K/Y), zodat een constante investeringsquote (1/Y) leidt 
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tol een kleinere groeivoel van de kapitaalvoorraad (IjK).*** Dit hoeft, 
wanneer de capaciteiten volledig zouden worden benut, geen negatief effect 
op de ontwikkeling van de produktiviteit te hebben. Volgens Thurow kan 
echter slechts 30 procent van de produktiviteitsdaling aan het niet benutten 
van aamrezige capaciteit en aan de werkloosheid geweten worden. Verder is 
40 procent van de daling van de produktiviteit volgens Thurow het gevolg van 
een negatief structuureffect, dat wil zeggen van de sterkere groei van sectoren 
waarvan de produktiviteit onder het gemiddelde ligt, terwijl de overige 30 
procent berust op bijzondere problemen in de afzonderlijke industrietakken 
(Thurow, 1980). Dat desondanks de winstvoet van de Amerikaanse econo
mie in de tweede helft van de jaren zeventig niet is gedaald, maar zich op een 
lager niveau lijkt te hebben gestabiliseerd, zou kunnen liggen aan het feit dat 
het reële individueel uitgekeerde loon is gedaald; in 1980 is het gemiddelde 
reële loon van de Amerikaanse arbeider lager dan vijftien jaar daarvoor. De 
enige oorzaak dat deze voor de winstontwikkeling gunstige stand van zaken in 
de jaren zeventig niet op een maatschappelijke ramp is uitgedraaid, is dat het 
sociale loon gemiddeld nog enigszins gestegen is (Bowles & Gintis, 1980). 
Pas onder de regering Reagan wordt een poging ondernomen niet alleen het 
individueel uitgekeerde, maar ook het sociale loon (dat wil zeggen de 
staatsuitgaven voor sociale voorzieningen, die aan de arbeidersklasse ten 
goede komen) te korten, om zo door middel van een verlaging van de 
loonkosten de winstvoet te verhogen. 

De ontwikkeling in West-Europa en Japan verliep wat betreft de tendens van 
de winstvoet duidelijker negatief dan in de Verenigde Staten. Maar de 
factoren die deze ontwikkeling veroorzaakt hebben, zijn verschillend. De 
groeipercentages van de produktiviteit zijn gemiddeld (met uitzondering van 
Groot-Brittannië) hoger dan in de Verenigde Staten, maar dat geldt ook voor 
de groeipercentages van de kapitaalsintensiteit (K/L), zodat de kapitaalscoëf
ficiënt (K/Y) ondanks hoge groeipercentages van de produktiviteit (Y /L) 
omhoog gaat, respectievelijk de kapitaalsproduktiviteit (Y /K) daalt. (Slechts 
Japan en Italië, waar nog lol aan het einde van de jaren zestig een stijgende 
tendens waarneembaar is, vormen een uitzondering.) Tegelijkertijd gaan in 
de mate waarin volledige werkgelegenheid gerealiseerd wordt, in alle landen 
de reële lonen omhoog, zodat in het bijzonder in de jaren zeventig bij de 
concurrenten van de Verenigde Staten de loonkosten sterker toenemen dan 
in de Verenigde Staten zelf. Het resultaat van deze ontwikkelingen is een in 
alle ontwikkelde landen waarneembare 'daling van de winst'. Op zich 
beschouwd hoeft daaruit niet een 'daling van het percentage van economische 
groei en van de werkgelegenheid' te resulteren. Maar de produktiestructuren 
hebben zich verplaatst naar kapitaalintensieve sectoren, zodat ook een 
tamelijk constante investeringsquote tendentieel geringere groeipercentages 
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oplevert. die zelfs nog onder de groei van de produktiviteit liggen (ontkoppe
ling van groei en werkgelegenheid). In deze loch allabit:le situatie heeft de in
flatie die sedert hel einde van de jaren zestig in versneld tempo doorzet. de 
functie de crisis uit te stellen; uiteindelijk evenwel zonder :·HH'<'t>S. Want vanaf 
1973 wordt dt: toestand ernstiger cloonlat de input van grondstoffen, in hel 
bijzonder van aardoli'e, veel duurder wordt en wel in een male die ook door 
een verdere inflatie van de prijzen van industrieproduktt·n niet meC'r kan 
worden geneutraliseerd. Het is nu duidelijk dat de langt· periode van 
naoorlogse welvaart voorbij is. Als men terugblikt, blijken de jaren zeventig 
de periode te zijn waarin de omslag plaats vindt van de langt· opgang in een 

periode van depressie. 

In deze aanzetten tot een verklaring is. zij het met Zl'<'r wrschiilende 
accenlt:n. rekening gehouden met de betekenis van df' I<Thnologie. 

In de neoklassieke benadering \vordt het probleem vcrTngd tol het veilig 
stellen van een door de markteconomie tot stand gekomen samenhangend 
systeem van relatieve prijzen, om de winsten en daarmee de investeringen bij 
een gegeven technologie te stimuleren. Lukt dil dan verdwijnt hel problt>em 
van de langegohen vanzelf ten gunste van een voortdurend en e\env.ichtig 
proces van economische groe_i. • 
Bij Mandel hebben de technologieën als van buiten de economie komende 
(exogerw) impulsen een beslissende invloed op de samPrr,;tellt·nde delen. ~arr 
de winst voet: ze kunnen de winsl\'oel verhogen. De omslag in een fase van de
pressie komt voort uit de in het kapitalistische winststelsel besloten liggende 
(endogene) dynamiek (overaccumulatie en daling van de winsl\oet). 

In de derde benadering wordt op gelijksoortige wijze geargumenteerd 
als door MandeL de argumentatie wordt echter op een tweeledige rnanwr 
uitgebreid: allereerst worden de stofli:>lijke voorwaarden van de. aan het begin 
van de opgaande L'lse geconcentreerd plaatsvindende inwsteringen in de 
overwegingen betrokken, en ten tweede v.ordt rekening gehouden met de 
ongelijke voorwaarden op de ·.-.erPidrnarkt doordal in het kader van een 
theorie van de wereldmarkt de categorieèn extrameerwaarde en extrawin;;t 
worden ingevoerd. 

Op deze plaats is het zinvol kort in te gaan üp de begrippen ·erulo[!een · 
en 'exogeen'. In zijn polemiek met David Gordon ( 1978) bekritiseert Mandel 
( 1 979) dat Gürdon zelfs de impuls lol de opgang nog wil 'cndogeniseren' 
Achter deze kritiek gaat volgens mij een bijzondere voorstelling schuil van de 
'lange go({ als een langdurige n clische 'trilling' van sociaal-economische 
factoren. En Mandel heeft gelijk v.anneer hij bewef'rl. dat een 'golfineclwni
ca ·in de betekenis van een langdurige, sinusachlig verlopende economische 
groei niet mogelijk is. Vandaar dat hij hardnekkig vasthoudt aan het exogene 
karakter van de impulsen, om vooral maar niet het idee van ('PIJ sillusbe\H'-
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ging lP doen poslvallen. Gordon (1979) gaal echter expliciet uil van PPn 
ander begrip van de 'Lange tro(r. De lange fasen van depressie zijn in zijn con
cept hPr.ltmcturerin{!~(asen van de teclmologische, sociaal-economische en 
politiek!" instituties van de samenleving. Pas de slruelurele brPuk met dP 
verhoudingen van de voorafgaand<· ontwikkeling maakt een nieuwe opiPving 
rnogeiijk, dit' dientengevolge een totaal andere maatschappelijk-structurele 

basis moet hebben dan de voorafgaande en diP gezien vanuit de economische 
seclor door exogene factoren lijkt LP zijn veroorzaakt, hoPwel hij endogf'en 
door de dynamiek van crisis en depressie is ontslaan. Wanneer Mandel het 
exogene karakter van de impuls voor een lange opgang benadrukt, is er dus 
sprake van een misversland over het karakter van crisis en depressie als 
noodzakelijkE' en daarmee endogf'ne momenten van de kapitalistische ont
wikkeling. Het is dus noodzakelijk enige aandacht te besteden aan het 
karakter van crisis en depressie, opdat dit misversland kan worden opgehel
derd. 

Crisis en depressie als structurele breuk en als herstructure
ringsfast' 

Het is bekend. dat cycli met een verschillende lPngte kunnen worden 
onderscheiden. Ik wil hier slechts twee aspecten naar voren haien. Ten eerste 
moeten alle cycli tot de interne tegenstrijdigheid van hetzelfde winstprincipe 
dat de kapitalistische accumulatie kenmerkt, herleid worden, dat wil zeggPn 
niet geconstrueerd worden uit verschillendE' oorzakelijke samenhangen (zie 
hiervoor Altvater/Hoffmann/Semmler, 1979). Ten tweede onderscheiden 
de lange Kondratiev-cycli zich niet slechts door hun tijdsduur van 'andf're' 
cycli, maar vooral door de diepte, uitbreiding en lengte van de depressie, die 
op de crisis volgt. Aan het einde van een lange opgang wordt ter onderschei
ding van de crises die bij de korte en middellange cycli horen, duidf'lijk dat 
het accumulatiemodel van de voorafgaande Kondratiev op een grens is 
gestuit en dat herstructureringen van het maatschappelijk systeem noodzake
lijk worden. alvorens een nieuwe opleving kan beginnen. De depressie na een 
lange opgang is derhalve een 'grote crisi.s' in vergelijking met de 'kleine 
crises', waar de zeven- tol negenjarige conjunclUurcyclus regelmatig 'door
heen· moet. 

In de kleine crises wordt het altijd precaire evenwicht der maatschappe
lijke tegenstrijdigheden, van de sociale en politieke tegenstellingen binnen de 
bestaande vormen van de maatschappelijke structuren die een compromis 
moeten waarborgen, bedreigd. Maar het evenwicht kan, wanneer het gedeel
telijk is verstoord, opnieuw tol stand worden gebracht: bijvoorbeeld het 
evenwicht van de verdeling tussen loonarbeid en kapitaal; het evenwidlt 
tussen het maatschappelijk accumulatiefonds van het kapitaal, de privé 
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consumptie van de massa's en het staatsverbruik; het evenwicht tussen de 
private winst en de rentes van het bankkapitaal, enzovoorts. De genoemde 
tegenstrijdigheden en tegenstellingen spitsen zich toe binnen de maatschappe 
lijke vormen en ze komen door aanpassing eveneens binnen deze vormen tot 
een oplossing. De tegenstrijdigheid wordt beperkt, het evenwicht wordt min 
of meer hersteld, en daarmee wordt de richting waarin de ontwikkeling zich in 
een nieuwe fase begeeft, bepaald. De 'kleine crises' herstellen dus het 
systeem zoals het is, het zijn progressieve momenten in het proces waarin het 
systeem geconserveerd wordt. 

Met de 'grote crises' is het geheel anders gesteld. Zt· kunnen worden 
geinterpreteerd als een structurele breuk in de vormen van maatschappelijke 
onflákkeling. De structuren die een maatschappelijk compromis moeten 
garanderen, die de hierboven genoemde evenwichten in stand dienen te 
houden, zijn op een grens gestuit, en kunnen hun laak binrwn de ontwikkelde 
vormen niet meer vervullen. Een accumulatiemodel, een bijzondere politieke 
vorm, een geheel van consensus bevorderende structuren is op losse 
schroeven komen te staan. De vorm van de maatschappelijke structuren, 
waarin evenwichtssituaties ontstaan en altijd weer bedreigd worden, wordt tot 
een belemmering voor de ontplooiing van de structuur in het ontwikkelings
proces van de maatschappij en leidt daarom tot een structurele breuk. De 
duur van een 'grote crisis' is niet alleen langer dan die van een 'kleine crisis' 
doordat ze een kwantitatief grotere omvang heeft; het is eerder zo, dat op de 
structurele breuk de langdurige depressie volgt, die maatschappelijk, politiek 
en economisch een fase is van de vernietiging van oude vormen en van het 
opnieuw structureren van de maatschappelijke verhoudingen. Herstructure
ring houdt altijd in vernietiging in materiële zin (ontwaarding, vernietiging van 
kapitaal en rijkdom) en de vernieling van gegroeide structuren die een 
maatschappelijk compromis moeten waarborgen. Dit gaan noodzakelijkerwijs 
gepaard met zware sociale en politieke conflicten, todat een nieuwe consen
sus wordt gevonden. 

Dit behoeft nog een nadere verklaring. Het spreekt allerminst van zelf, dat 
kapitaalsaccumulatie de instemming heeft van hen die uitgebuit worden. Dit 
is slechts mogelijk op grond van de in de kapitaalverhouding verankerde 
mystificatie (a) en de in het burgerlijk systeem geproduceerde en gereprodu
ceerde ideologieën (b). Bovendien is zeker ook de materiële kant van deze 
consensus van betekenis, die zich uit in een verscheidenheid aan geinstitutio
naliseerde compromissen (c) tussen loonarbeid en kapitaal, waarbij de staat 
doorgaans een bemiddelende rol speelt. Dit systeem van consensus (d) is aan 
de ene kant voorwaarde voor een soepel verlopende kapitaalsaccumulatie, 
aan de andere kant ook zelf weer aangewezen op economische groei, 
namelijk op inkomensgroei en volledige werkgelegenheid. Maar het systeem 
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van kapitaalsaccumulatie komt in gevarenzones en in crises terecht, die het 
gevolg zijn van zijn económische tegenstrijdigheden (overaccumulatie van 
kapitaal) en niet op de eerste plaats uit politiek verzet voortkomen. De 
momenten van de crisis vinden echter maatschappelijke en politieke uitdruk
kingsvormen, die tesamen beschouwd de structurele breuk veroorzaken. De 
structurele breuk heeft dus nooit een louter economisch, maar altijd ook een 
politiek karakter. 

Deze breuk heeft meer dan één aspect. 

l. Het compromis der maatschappelijke klassen is onderhevig aan een 
proces van sociale disaggregatie (zoals Joan Robinson min of meer bedoelde, 
toen ze zei dat er iets ergers bestaat dan uitgebuit te worden, namelijk niet uit
gebuit te worden). Dit is het gevolg van de verdeeldheid van de arbeidersklas
se in werkenden en werklozen, maar ook van de verdeling van de arbeids
markt in verschillende sectoren. Omdat de afzonderlijke kapitalen in verschil
lende mate door de crisis worden getroffen, voltrekt het proces van 
disaggregatie zich ook binnen de klasse van de kapitalisten. Die is niet meer 
in staat politiek eensgezind op te trekken. 

2. Voor de staat is de crisis in de eerste plaats een fiscale crisis, die het uit
voeren van haar sociaal-politieke taken bemoeilijkt, tenminste indien het doel 
van haar economische politiek, het ondersteunen van het accumulatieproces, 
nog enigszins moet worden gehandhaafd. Daarmee krijgt de accumulatie
functie ondubbelzinnig prioriteit boven de legitimatiefunctie. Het gevolg is 
een verandering en afbraak van de welvaartsstaat. Bovendien krijgt het 
staatsapparaat in een dergelijke situatie een grotere behoefte aan speelruimte 
om handelend op te treden. Deze kan enkel nog worden bevredigd, wanneer 
ook de instellingen van het politieke systeem veranderd en aangepast 
worden, bijvoorbeeld door een versterking van de uitvoerende macht. De 
tegenstrijdigheid van democratie en kapitalisme culmineert in een politieke 
crisis: de democratische rechten kunnen enkel verwezenlijkt worden wanneer 
het doel van volledige werkgelegenheid wordt opgegeven. Of men tracht 
volledige werkgelegenheid te realiseren, maar dan met inperking van de 
democratische structuren. 

3. Tegelijkertijd veranderen in de loop van een diepe, langdurige Kondratiev
crisis de doelen waar de leden van de maatschappij naar streven en de 
waarden, waaruit bepaalde gedragsregels voortvloeien. Er ontstaat zoiets als 
een 'cultuur van de crisis'. Dit heeft te maken met het feit, dat het leven niet 
meer overwegend (of zelfs uitsluitend) uitzicht biedt op arbeid en produktie, 
maar op 'het leven' als zodanig. Wanneer de kansen zinvol werk te krijgen 
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nwt de duur van de "grote crisis' kleitwr wordf'n zal 'arbeid' nid langer de 
'zin van het leL'e/1' kunnen uitmaken. Er ontstaan nieu>H' waarden Pn 
houdingen, die hun maatschappelijke en politieke uitdrukking vinden in 
nieuwe sociale bewegingen. Dit betekent dat begrippen als urbPid en prestatie 

en instituties als de markt niet mt•cr zoals in iwt verleden de identiteit van de 
nwnsen kumwn bepalen, niet langer een maatschappelijk!'"' nthesc tot staml 
brengeiL 

4. De technologische veranderingen. die gedurende de crisis wordPn doorge
voerd, hebben voor de arbeid zwaarwegende conseqtwntit'>'. Dit geldt niet 
alleen voor de kwalificatie, de werkgelegenheid, de loonhierarchie in lwt 
bedrijf. of de controlemogelijkheid van het individu of van alle in lwt bedrijf 
werkzame arbeiders op het produktieproces, maar ook voor de gerichtheid 
van de werkenden op bepaalde waarden. De horizon van !'Cll aan gene zijde 
van de kapitalistische structuren in te richten wereld van de arbeid wordt 
breder. Deze tendens blijkt zelfs uit de werkgelegenheidsprogramma's van de 
vakbonden in West-Europa. 

5. Tegelijkertijd blijkt het niet langer mogelijk het traditionele model van 
politiek beleid te verwe~enlijkcn. dat bestaat uit een geheel van J\cynesirw11se 

interventiestaat, sociale wetgeving en sociale democratie. Ik teloorgang van 
de volledige werkgelegenheid geeft aan, dat het doel van de Keynesiaanse 
politiek niet meer wordt bereikt. dat de politieke belofte van de sociaal
democratie niet meer nagekomen kan worden en dat het bestaande f undarnent 
van de 'u·e(jiLre state' wordt ondermijnd. De voorwaarden waaronder volledi
ge werkgelegenheid zou kunnen worden hersteld zijn in de loop van de lange 
opgang ingrijpend verslechterd: nwt de monopolisering van de economie is 
de flexibiliteit van de prijzen verloren gegaan en daarom kan staatsingrijpen 
niet langer zonder meer op gunstige pffecten rekenen; dP arbeidsplaatsen 
scheppende werking van investeringen is verminderd. Tenslolle doet zich aan 
het einde van een Kondratiev-cyclus op fatale wijze een toenanw voor van 
investeringen om te rationaliseren in plaats van om uit te breiden, zodat zelfs 
wanneer de investeringen zouden kunnen worden gestimuleerd het effect 
daarvan op de werkgelegenheid eerder negatief zal zijn. In laatste instantie 
kan het mislukken van het Keynesiaanse model dan ook uit zijn succes 
worden verklaard. Versnelde economische groei betekC'nt zoveel als de 
accumulatie en daarmee met het voortdurend groeien van de macht van het 
kapitaal, die een andere logica volgt dan die welke aan de Keynesiaanse 
politiek van de staat ten grondslag ligt. De politieke beheersing van de 
economisrhe ontwikkeling is slechts mogelijk zolang de slaalsapparaten 
tegenover de kapitalen voldoende inkomsten ter beschikking staan. Schieten 
de interventiemogelijkheden van de staat te kort, dan kan dP staat maar beter 
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meteen vrij spel geven aan de krachten van de markt en helemaal afzi!'n van 
interventie.~. Dat is het antwoord, dat door monetairisten en neoliberalen 
gegeven wordt op de problemen, die voortvloeien uit ~k crisis van het 
Keynesianisnw. Öf de bestaande interventiemogelijkheden worden zo mas
s;~al uitgebreicL dat de richting van de kapilaalsaccumulatie op een politiek 
effectievt' manier kan worden lw1nvlocd. Maar daarmee raakt een steunpilaar 
van hel politieke model, namelijk de maatschappelijke democratiP, in gevaar. 
In elk opzicht blijkt aan lwt einde van de jaren zeventig, begin jaren Lachtig 
dat ePn politiek model. dat de afgelopen decennia na de Twt>edc Wereldoor
log heeft bepaald. op een grens is gestuit en daarom ingrijpend geherstructu
reerd wordt. 

6. De ontplooing van de brPuk in en de omvorming van de structuur hebben 
ook een internationale dimensiP. liet is geen toeval, dat de grote crisis zowel 
in 1929 met het verval van de Britse, als in 1971-1973 met het verval van de 
VS-hegemonie wordt ingeluid. Wanneer iiberhaupt met de grote crises het 
einde van een tijdperk duidelijk zichtbaar wordt aangekondigd, rlan gebeurt 
dat door de spectaculaire machtsverschuivingen op de wereldmarkt. De 
'pax americana ', dat wil zeggf'n de economische, politieke, militaire en 
culturelt· lwgen;onie van de Verenigde Staten, heeft een eindpunt bereikt met 
het wegslijten van de belrekkelijke sterkte van haar economie, die in eerste 
instantie tot uitdrukking komt in het verval van de valuta. Dit proces heeftniet 
skcks een formele kant, het is ook materieel als een tPndentiële herverdeling 
ua11 inkomsteil van bt>~ckenis. De overdracht van inkomsten naar enkele 
aardolieproducerende landen is daarvan slechts een moment Bijna nog 
belangrijker zijn de pogingen van de nationale staten de materiele hf'rverde
ling van bronnen met monetaire middelen te omzeilen. Maar het opzwellen 
van hcl internationale kredietsysteem vermag de crisisprocessen slechts uit te 

stellen, niet hun loop te verhinderen. Evenals in de grote crisis van dP jaren 
dertigkan de zaak dramatisch in elkaar storten (zie in dit verband de heldere 
analyse van Kar! Polanyi over het 'mechanisme van de wereldwijde ecorwmi
sche crisis', l 979). 1 

Ineenstorting is niet hetzelfde als lwrstrueturering, het vormt daarop de 
inleiding. Met het oog op de opeenhoping van crisisverschijnselen op de 
wereldmarkt zal het proces nog lang duren en de uitkomst is nu niet 
voorspelbaar. Dat we thans te rnaken hebben met een 'grote crisis', dat wil 
zeggen met een crisis van de vormen van het ontwikkelingsmodel, wordt 
nergens zo duidelijk als op de wereldmarkt. Hier zijn inderdaad de vormen in 
verval geraakt waarbinnen de langdurige welvaart zich kon ontwikkelen. Dt> 
veelvuldigde pogingen nieuwe vormen te ontwikkelen (internationaal kunst
geld, regionalisatie van het monetair systeem. flexibele wisselkoersen, milde 



vormen van protectionisme) zijn nog niet zodanig afgesloten, dat een 
stabilisatie is ingetreden. Zonder een nieuwe hegemonie zal dat ook wel 
nauwelijks lukken ... Een nieuwe langdurige opleving wordt mogelijk wanneer 
de herstructurering de voorwaarden van de economische accumulatie en 
maatschappelijk-politieke reproduktie verandert. Wanneer echter de beteke
nis van de depressie voor de ontwikkeling van de kapitalistische samenleving 
op wereldschaal met name gezien wordt in de structurele breuk en herstruc
turering, dan moet nog de vraag worden gesteld, of niet een nieuwe fase van 
kapitalistische ontwikkeling wordt ingeleid, of daarom niet principieel kan 
worden afgezien van een 'lange golf-theorie ten gunste van een 'stadia'- of 
'fasen '-theorie van de kapitalistische ontwikkeling. 

'Lange golven' of 'stadia'? 

De theoretici van de 'lange golven' begrijpen het kapitalisme als een 
'historisch gegroeid maatschappelijk systeem met uniforme ontwikkelingswet
ten die ook de golfbeweging van de economische ontwikkeling doen ontstaan. 
Bij de theoretici die van ontwikkelingsstadia spreken overweegt de onzeker
heid met betrekking tot dit vraagstuk. Want wanneer het kapitalisme in 
verschillende ontwikkelingsstadia (bijvoorbeeld concurrentiekapitalisme, 
monopoliekapitalisme, staatsmonopolistisch kapitalisme) onderverdeeld 
wordt, doemt noodgedwongen het probleem op van de vraag of in de telkens 
opeenvolgende fasen of stadia identieke wetmatigheden in de ontwikkeling 
werkzaam zijn, of dat telkens een nieuwe logica van de ontwikkeling 
werkzaam wordt. In de marxistische theorie leidt dit tot de vraag of de 
'u·aardewet' al dan niet opgehouden heeft te functioneren, of ze tegenwoordig 
nog zo geldt als ze door Marx is geanalyseerd, of dat ze gewijzigd is. 

Wanneer we (de situatie vereenvoudigend zoals in schema l) de indeling in 
stadia volgen naar verschillende afgrenzingscriteria, stellen we vast: de 
overgangen van het ene naar het andere ontwikkelingsstadium doen zich 
telkens voor in perioden, waarin de theoretici van de 'lange golven' een fase 
van depressie vaststellen: in de jaren twintig tot veertig van de vorige eeuw, na 
1873, dan weer na de Eerste en na de Tweede Wereldoorlog. Dat is 
natuurlijk een zeer ruwe vergelijking, maar een zekere bekoring ontbeert ze 
niet. Terwijl de 'golven'-theoretici wellicht de betekenis van structurele 
breuken in de kapitalistische ontwikkeling onderschatten, worden ze door de 
stadiatheoretici overschat. .. 

Laten we eens kijken naar de logica, die ten grondslag ligt aan de overgangen 
van, respectievelijk de onderscheidingen tussen van ontwikkelingsfasen. 
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Schema I. Overzicht van kapitalistische ontwikkelingsstadia. Indeling naar verschillende 
t~riteria. 

Periode 

tol ca. 1820 

\.a. ca. 1820 

v.a. ca. 1870 

v.a. ca. 1920 

v.a. ca. 1945 

l. Systemen van 2. Veranderin- 3. Machtsgebied 4. Ontwikke-
maatschappelij- gen op het gebied en vormen van lingsdynamiek 
ke arbeidsdeling van de concur- overheersing van het kapitalis-

manufactuur 

grote industrie 

Taylorisme, Fordis
me, Keynesianisme 

rentie me 

concurrentiekapita- concurrentiekapita- opgaand kapitalis
lisme~ concentratie lisme op nationale me. zich uitbreidend 
en centralisatie markten 

koloniaal systeem 

monopoliekapitalis- imperialisme 
me, overheidstekor-

ten, dje een staal~-

ingrijpen uitlokken 

staatsmonopolis

tisch kapitalisme 

kapitalisme 

periode van neer

gang. verrotting 

algehele crisis van 

het staatsmonopo

listisch kapitalisme 

Marx' beschrijving van de produktie van relatieve meerwaarde onderscheidt 
Lussen de manufactuur en de grote industrie als historische ontwikkelingsfa
sen, die elk een specifieke logica van kapitaalsaccumulatie volgen. Opper
vlakkig beschouwd onderscheiden de beide fasen zich door hun technologi
sche basis. Maar dit onderscheid vormt niet de beslissende factor. Die ligt 
veeleer in de verandering van de vorm van de 'reële onderschikking van de ar
beid onder het kapitaal' (vergelijk Marx, 1969). In de manufactuur ligt de 
grens van de uitpersing van relatieve meerwaarde nog niet besloten in de 
structuur van het kapitaal, die in het systeem van de produktiemiddelen 
geobjectiveerd is, maar bij de subjectieve factor van het produktieproces, dat 
wil zeggen bij de bedrijfstotaalarbeider. Om de meerwaardevoet te verhogen 
moet het kapitaal echter de beperkingen overwinnen, die in de subjectieve 
voorwaarden van de arbeid besloten liggen. Daaruit vloeit niet alleen de 
permanente tendens voort levende door dode arbeid te vervangen, dat wil 
zeggen produktiemiddelen in de plaats te stellen van de levende arbeider, 
waardoor de organische samenstelling van het kapitaal wordt verhoogd, maar 
ook om het systeem van arbeidsdeling te bevrijden van de beperkingen van 
de subjectieve voorwaarden van de arbeid (kwalificatie, prestatievermogen, 
de behoeften van de arbeider als mens) en ondergeschikt te maken aan de 
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grenzeloze drift lol waarde- en meerwaardPvonning van het kapitaal. De 
structuur van de arbeidsdeling, het werktPmpo, de ei,; van dP tijdstrul'luur 
worden nu met de overgang naar het systeem \an industrièle produktie 
geobjectiveerd in de- in de produktiemiddelen belichaamde - kapitaalstruc
tuur. Het kapitaal verwerft controle over arbeid en tijd. Tegelijkertijd spitst 
7jch de legenstelling van hoofd- en handarbeid verder lof'. \X ant de resultaten 
van de hoofdarbeid, van wetenschap en van technif'k nemen in de produktie
technologie stoffelijke gedaanten aan, en wordf'n zo dircl"t tol atlributen van 
het gematerialiseerde kapitaal en daarmee lol een macht van de klassetegen· 
stander over de arbeiders. 

Wanneer men de rnanier waarop Marx dP logica van de ontwikkeling 
destilleert doortrekt kan ook het Tavlorisme gelnlerprt>teerd worden. Terwijl 
in de manufactuur de arbeidsdeling en de "ijze waarop de arbeid \\erd 
verricht nog werden beperkt door de subjeelieve voor...,aarden van dP 
lolaalarbeider en in de grote industrie deze grens wordt verlegd door de 
toe<'igt>ning van dt> polenties van de arbeidsdeling door het kapitaal. hetekent 
het Ta} lorisme de voltooiing van dit proces, doordat het de collectieve 
organisatiP van de arbeid (wetenschappelijke bedrijfsvoering) en de indiv i
duele arbeidsinspanning (tijd- en bewegingsstudies, nonnering van de ar
beid) stelselrnatig ontwikkelt, waardoor het effect van produktiemiddelen en 
arbeid, dat wil zeggen van dode en levende arbeid tot deze(fde maat, lot de ra
tionaliteit mn een kn'antáatieve efficiency wordt teruggebracht, waarbij de 
subjectiviteit van de arbeider nagenoeg verdwijnt. (Dat dit altijd maar 
gedeeltelijk kan lukken, omdat ondanks alle pogingen lot verwetenschappe
lijking van de arbeid de arbeider een mens en daarnwe een naar opstandig
heid neigend individu is en blijft, is uiteengezet door Braverman (1974) en is 
- in een andere theoretische en politieke contexl -· door de arbeideristische 
theorie tot politieke strategie en tactiek verheven.) 

In deze indeling in stadia. die de logica van Marx volgt (zie schema 2) is 
de kapitalistische ontwikkeling een proces van opeenvolgende syslemen van 
reële onderschikking van de arbeid onder het kapitaal. Wetenschap, techno
logie en techniek zijn slechts middelen tot dit doel: dt' waarde- en rneerwaar
devorrnende mogelijkheden te \ ergroten. Maar opdat ze dit doel kunnen 
vervullen zijn ingrijpende veranderingen in de sociale organisatie uan de 
arbeid en van de leefu'ijzen buiten het bedrijf noodzakelijk. Deze veranderin
gen kunnen niet harmonisch en door middel van een geleidelijke groei 
plaatsvinden, ze voltrekken zich in de vorm van structurele brt'uken, die met 
veel conflicten gepaard gaan. Gramsci heeft dit aangeduid met het begrip 
'F ordisrne ', dat later door Aglietta (1979) en - onnau" keurig uitgebreid -
door Hirsch en Roth (1980) is overgenomen om de het hele leven (van de ar
beid in het bedrijf tot de seksualiteit) betnvloedende Tayloristische/Fordisti-
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sche organisatievormen van de werk- en leefwereld mC't OC'grippen te vatten 
en de g<'volgen daarvan voor een politieke strategie van de arbeidersbC'we
ging te Laxeren. 

S•·lwrna 2. Syslf'nwn van rnaats.-happ.-lijke arheid•dt•lin~ 

bepaald door de sul>jectieve 

'oOI \\aard('n van lwt produk

tif'pnwes, d.d. tolaalarhcich·r 

("logi<·a \all de suhjectievt~ fac

tor \Hil het produktîeprm·t•s ') 

Manufactuurperiode tol ong. 

11120 

overgang naar het bepaald wor

den door de objtTIÎf'Vt' struc

tuur \all de prorluktiemiddelen, 

door de afsplitsing van de Wf'· 

tensf·hap van de arbeid Pn haar 

inlijvinp; hij hel kapitaal ('lop;ica 
van de· objf•ctieve factor van het 
produktieproces ') 

(;rol<' industrie lol ong. 1910 

aanpassing van dP subjef'tieve 

factor aan de- eisen van de ob

jectieve structuur van dt' pro-

duktiemiddelen rloor \lTWelen

schappelijking van de arh<'id 
(subjectieve en objectif'vf' faf'
lor gehoorzam<'n aan een zelfde 

logica). 

Taylorisme. Fordisme lot he

d<'n 

In de marxistische theoretische traditie is deze door Marx gegeven aanzet 
nauwelijks verder ontwikkC'Id. Indelingen in stadia die betrekking hebben op 
de verandering in de concurrentie tussen de kapitalen onderling, zijn 
belangrijker geworden. Het daaraan ten grondslag liggende beginsel is 
eenvoudig: door concentratie en centralisatie ontstaan monopolistische on
dernemingen, die zich als afzonderlijke kapitalen onttrekken aan de gelijkma
kendC' dwangwetten van de concurrentie en met hun economische macht in 
staat zijn de nivellerende tendensen naar een gemiddelde winstvoet tegen te 
gaan en monopoliewinsten te maker1. Omdat zo de werking van de concurren
tie is ingeperkt of zelfs opgeheven wordt, ontstaat er een gebrek aan 
regulering, waardoor de staat als buiten-economische macht sterker ten 
torwie verschijnt. Omdat staatsregulering tot doel heeft de monopolistische 
structuren in stand te houden, ontwikkelt het kapitalisme zich tot staatsmono
polistisch kapitalisme. 

In de leninistische traditie wordt deze ontwikkeling beschreven als de 
maatschappelijke organisatie van de neergang van het kapitalisme: monopoli
sering leidt tot stagnatie en verrotting, de imperialistische expansie tot 
verscherping van internationale conflicten, ja zelfs tol oorlog. Het staatsmo
nopolistisch kapitalisme is dus moment en uitdrukkingsvorm van de destabili
satie van het systeem, is onlosmakelijk verbonden met de algehele crisis van 
het kapitalisme. Men kan zo ver gaan te beweren, dat het wezenskenmerk van 
het staatsmonopolistisch kapitalisme - hoezeer verschillend, zelfs contmvers 
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de theorieën telkens ook mogen zijn - gezien wordt in zijn bijzonderheid de 
organisatievorm te zijn van de kapitalistische maatschappij in het tijdperk van 
zijn 'algemene crisis'. 

Van geheel andere uitgangspunten gaan de theoretici van het georganiseerd 
kapitalisme, die doorgaans deel zijn van de traditie van de sociaal-democra
tie, uit. Voor hen maakt monopolisering de vervlechting van industrieel en 
bankkapitaal, de organisatie van de maatschappij en het uit de weg ruimen 
van de anarchie van de concurrentie mogelijk (aldus de gelijkluidende 
formulering van Hilferding in 1927 in de Tweede en van Boecharin in 1926 
in de Derde Internationale). Daarmee wordt echter f'en groei van de 
maatschappelijke rationaliteit mogelijk (kritisch dienaangaande uit zich Otto 
Ba u er in 1931 ). In plaats van destabilisatie wordt dus de mogelijkheid 
onderkend van een stabilisatie van het kapitalisme, die door staatsingrijpen 
(Renner heeft het in dit verband in 1917 over een 'Durchstaatlichung' van 
het kapitalisme) kan worden verwezenlijkt. Beide theoretische paradigma's 
geven blijk van onvoldoende inzicht in de structurele crisis. 

In de Stamokaptheorie is de crisis algemeen en duurzaam: door Varga 
wordt de 'algemene crisis' nog in meerdere etappes onderverdeeld - een 
duidelijk absurde onderneming. Daarbij wordt uit het oog verloren, dat de 
functie van de crisis en de daarop volgende depressie is: door de herstructu
rering van de sociale, politieke en economische vormen van de burgerlijke 
hegemonie uit de gevarenzone van de crisis te geraken. Marx zegt in de 
Theorien über den Mehrwert, dat permanente crises niet kunnen bestaan. Dat 
geldt ook voor de 'algemene crisis', die Of tol een zinloos begrip verwordt, Of 
!niet algemeen kan zijn . 

De veronderstelde stabilisatie is echter nel zo problematisch, zij het ook om 
andere redenen. Want hieraan is de voorstelling verbonden, als zou de staat 
als regelende instantie over de mogelijkheid beschikken de tegenstrijdighe
den van het kapitalisme zó te sturen dat crises vergaand vermeden kunnen 
worden. Politieke concepten, die uitgingen van Keynesiaanse principes 
hebben na de Tweede Wereldoorlog gedurende de periode van welvaart 
voedsel gegeven aan deze verwachting, zodat de crisis van de jaren zeventig 
de aanhangers van deze theorie onvoorbereid en daardoor verrassend trof. 
We kunnen een gevolgtrekking maken. Terwijl de destabilisatiethese niet de 
functie van de crisis als herstructureringscrisis ter vestiging van de voorwaar
den waaronder het kapitaal zijn heerschappij uitoefent, kan onderkennen en 
zo op het idee komt van een 'algemene crisis', blijft het voor de stabilisatie
these verborgen dat de crisis het karakter heeft van een structurele breuk. In 
werkelijkheid echter is er sprake van een dubbele crisis: toespitsing van de te-
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genstrijdigheden in de loop van de boom (structurele breuk) en herstructure
ringsproces in de fase van de depressie. 
Vanzelfsprekend is niet iedere crisis in het proces van kapitaalsaccumulatie 
een 'structurele breuk' in deze dramatische betekenis. Maar de tegenstrijdig
heden van de kapitalistisc;he produktiewijze bereik} klaarblijkelijk na langere 
perioden (40-60 jaar) een hoogtepunt. Er is dan een bijzonder diepe, 
omvallende en lang aanhoudende crisis en depressie nodig om deze tegen
strijdigheden naar een niveau terug te brengen waarop ze weer gehanteerd 
kunnen worden. Het begrip structurele breuk heeft nog betrekking op de 
afgelopen periode, op de toespitsing der tegenstrijdigheden; het begrip 
herstructurering geeft het perspectief aan van een ook binnen het kapitalisme 
zich voltrekkende radicale verandering van de vormen van machtsuitoefe
ning. Deze verandering heeft betrekking op alle aspecten van de hegemonie. 
Het zou dwaas zijn slechts te hopen op een nieuwe innovatie-impuls en op 
nieuwe technologieën om daarvan de beëindiging van de depressie te 
verwachten. Dat we in deze aangelegenheid naar de opvatting van Marx 
hebben teruggegrepen, behoort duidelijk te hebben gemaakt, dat de techno
logie altijd een uitwerking heeft op de organisatie van de arbeid, op de 
verhouding tussen de klassen en op de structuur van maatschappelijke 
conflicten. Daarmee zijn we echter bij een belangrijk punt aangeland: de 
herstructureringsprocessen verlopen niet zonder conflicten (bijvoorbeeld 
economisch worden die conflicten door faillissementen en verlies van 
arbeidsplaatsen veroorzaakt). Het in onbruik raken van richting gevende 
waarden en voorstellingen betekent ook dat de invloed terugloopt van 
politieke projecten - en de makers daarvan -, die tot dan een sterke politieke 
aantrekkingskracht uitoefenden. Daarmee hangt op internationale schaal het 
verval samen van economische en politieke hegemoniale posities en het is 
nauwelijks waarschijnlijk dat een en ander zonder slag of stoot aanvaard zal 
worden. Daarom is het gevaar altijd aanwezig, dat scherpe structurele 
breuken diepgaande maatschappelijke conflicten en mogelijk zelfs oorlogs
handelingen provoceren. 

Ongeacht of onze theoretische context die van de 'lange golven' of die van de 
'stadia' is, altijd worden we geconfronteerd met de cruciale betekenis van 
crises en depressies. Het zijn, zoals Marx zei, 'knooppunten' van de 
ontwikkeling, en van hieruit moeten de mogelijke tendensen van de maat
schappelijke ontwikkeling worden ontcijferd. 

Voorwaarden van een opleving in de jaren tachtig 

Uitgaande van de uiteenzetting tot dusver kunnen we samenvattend een 
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poging ondernemen de voorwaarden uit te werken van e<·n mogelijke 
mergang uit de huidige depressie, niet alleen naar ef'n korte periode \all 
conjunctureel berst(' I. maar naar een lange opleving. Zoals \\e lwbben gezien. 
worden in het hcrstruclureringsproces de lechnisdw, sociale, <'t·onomische 
en politieke verhouding('n gewijzigd: t'r moet een nieuw l'\ en wicht der 
maatschappelijk<· tegenstrijdigheden ge\onden v.orden, omdat sl<·chts op die 
rnanier een verhoging van de winstvoet en daarmee een aanzwengeling van de 
accumulatie kan plaatsvindt'n en dt· politieke macht van lwt kapitaal kan 
worden gereorganiseerd. Het is kenmerkend 'oor elke crisis <'n daarop 
volgende depressie. dat de politiek zich in de eerste plaats colH'<'nlreerl op 
hel scheppen van voorwaarden, waardoor de economie lw.njiml'/inncren (dat 
wil zeggen op het nemen van winst- en accumulatielwvordercnde maatrege
len). Het in de huidige fase gebruikte middel tot dit doel bestaat er in ruim 
baan te maken voor de economische dynamiek van de krachten van de markt 
en de objectit>ve dwang van de markt te gebruiken voor Pen aanpassing aan 
de eisen van de waarde- en meerwaardPvorming. De politiek van de staal 
verschuilt zich dus achter de olljectieve eronomische du·ang en gebruikt die als 
een politiek project. Dat is de arglist van de neoliberale concepten en 
ideologieën. die juist in de huidige depressie betPkenis krijgen (ziP Müller
Piantenberg. 1981; AltvatPr, 1981 a). Ze accPpteren de compromisstructu
ren van de voorafgegane expansiefase niet meer, ze doen een beroep op de 
dwangwetten van de anonieme markt en rnaken tegelijkertijd gPbruik van de 
legitimerende druk die ze uitoefenen. om gunstiger voorwaarden van niPuwe 
compromissen af Ie dwingen. Het is duidelijk dat het proces van dwang lol 
aanpassing en herstructurering ooit een keer afgesloten moet worden. De 
herstructurering moet. wil ze een langdurige expansie inleiden, resulteren in 
het scheppen van een nieuw machtsevenwicht, in een nieuwe aan de 
klassenmaatschappij ten grondslag liggende consensus. Wanneer het niet 
mogelijk mocht blijken overeenstemming te bereiken over de vereisten \an 
de accumulatie, dan zal hel slaatsapparaat met repressieve middelen de loop 
van de ontwikkeling forceren. Hepressie kan. hoewel ze altijd een rol speelt 
aangezien de herstructurering van economie. maatschappij, politiek en 
ideologie weliswaar samenhangend. maar in een nationaal kader ongelijktij
dig, en op de wereldmarkt ongelijkmatig plaats vindt, niet zonder een 

minimale consensus worden uitgeoefend. 

Zo gezien zijn nie1w·e technologieën geen voldoende voorwaarden van een 
nieuwe 'lange golf met een expansieve grondtoon' (Mande!). Maar nieuwe 
technologieën zijn zeker noodzakelijk voor het overwinnen van de depressie. 
Wat deze voorwaarde betreft zullen echter vermoedelijk in de komende twee 
decennia geen problemen ontslaan: de toepassingsgebieden van de micro-
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elektronica zijn nog gePnszins geheel verkend, de introductie" van nit•uw(' 
media staal pas in dP kinderschoenen ('11 kan mogelijkerwijs een Pnorme 
hnom teweegbrengen. 3 Ook de gebieden dn nucleaire technologie, zonne- en 
videotPchnologie bevallen nog-niet-ontsloten reserves. diP in de komendt> 
dPcPnnia hun gewicht in de schaal kunnen werpen. 

Nieuwe technologif'ën bf'vindf'n zich dus in de '!l'achtkamer '. Hun cconomi
sclw toepassing en daarmee hun invloed op een nieuwe cxpansievp Kondra
tiev is echter a01ankelijk van dP volgende economische. ma<~lschappelijkf' en 
politiekP voorwaarden. 

l. Het lijkt alsof de industrieen die het middelpunt van de vorige opleving wa
ren, met name de automobielindustrie met haar vertakkingen, in df' eerste 
helft van de jaren tachtig een poging ondernemen door een met behulp van 
geweldige rationaliseringsinvesteringen gevoerde wereldwijde concurrentie
slag het hoofd boven water te houden. Er is maar één ding zeker. namelijk dat 
de automobielmarkt zich niet meer werkelijk kan uitbrcidPn en derhalve als 
resultaat van de investeringsinspanningen een aantal ondPrnerningen bank
roet zal gaan, en er een aanpassing zal plaatsvinden van de produktie aan de 
ingekrompen markt. We hebben hier een voorbeeld van een technologische 
patstelling. Ze kenmerkt zich door het feit. dat uithreidingsinvesteringen 
gericht op nieuwe markten nog te weinig plaatsvinden, terwijl er echter wel en 
masse rationaliseringsinvesteringen worden gedaan in industrieën, die op 
'oude markten' opereren, om de concurrentiepositie te verbeteren. Dit 
voorbeeld is tevens (~en aanwijzing, dat de herstructurering in de huidige fase 
van de depressie in economisch opzidll nog niet is afgeslotf'n. Daarvan is pas 
dan sprake. wanneer de uitbreidingsinvesteringen de overhand hebben 
gekregen op de rationalist~ringsinvesteringen. Rationaliseringsinvesteringf'n 
zijn gevechtsin vesteringen 'lf'r ve·dediging van marktaandelen, ze dienen niet 
ter ontsluiting van nieuwe marktetl. Deze verhouding zou in de komende 
jaren kunnen veranderen. Daarhij behoort echter de regionale component 
niet over het hoofd te worden gezien. Rationaliseringsinvesteringen in 
traditionele industrieën zijn tegelijkertijd (mogelijkerwijs succesvolle) inves
teringen tol behoud van traditioneel gegroeide industriegebieden. lJilbrei
dingsinvesteringen in nieuwe industrieen daarentegen vinden meestal ook in 
nieuwe economische regio's't van de wereld plaats. 

·2. Bij technologische vernieuwingen en de toepassing daarvan in de produk
tie komt hel niet alleen aan op de o,toffelijke dimensie, maar vooral op de 
waardevormende voorKaarden van hun profitabele toepassing. Uit het 
beslaan van innovaties allet'n vloeit nog lang niet dP winstgevende toepas-
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baarheid ervan voort, net zomin als de potentiële markten die ze kunnen 
ontsluiten in dit opzicht een afdoende waarborg zijn. Om hun winstgevende 
toepassing mogelijk te maken worden de sociale verhoudingen van loonar
beid en kapitaal (dat wil zeggen de distributieverhouding van loon en winst) 
evenals de arbeidsvoorwaarden (produktiviteit en intensiteit van de arbeid, 
kwalificatie, controlemechanismen) aangepast. Ook dit proces houdt in dat er 
evenwichtige verhoudingen Lot stand worden gebracht, zoals dat bijvoorbeeld 
in de Bondsrepubliek met het humaniseringsprogramma, zij het met gering 
succes, wordt geprobeerd. Ook voert de staat doorgaans een politiek, die op 
de bevordering van technologie is gericht door de ondernemers bij het 
invoeren van nieuwe technologieën kosten te besparen en de sociale conse
quenties van nieuwe technologieën in zekere banen te leiden (zie OECD 
1981 ). Ook wanneer in neoliberale kringen de 'deregulering' (dat wil zeggen 
het terugschroeven van de regulerende functie van de staat bij de produktie) 
wordt verlangd, is met het oog op de technologietoepassing een op de 
gevolgen daarvan bedacht staatsingrijpen doorgaans niet te vermijden. 

3. De volgende voorwaarde van een nieuwe opgang is de financiële haalbaar
heid ervan, dat wil zeggen de aanwezigheid van fondsen die ter beschikking 
staan van uitbreidingsinvesteringen in nieuwe industrieën. Deze voorwaarde 
vormt, althans op het ogenblik, nog het minste probleem aangezien de 
liquiditeit op de kredietmarkten buitengewoon groot is. Anderzijds zijn 
dankzij de restrictieve politiek van enkele regeringen ook de rentestanden 
zeer hoog. Bovendien zijn liquide middelen ter financiering van betalingsba
lanstekorten ·nodig. Deze tekorten zijn immers slechts de uitdrukking van 
eenzijdige debiteuren verhoudingen, die niet alleen liquiditeit opslokken maar 
ook het internationale en nationale kredietsysteem instabiel maken. Het geval 
zou zich kunnen voordoen dat liquide middelen vanwege een internationale 
kredietcrisis niet meer ter beschikking staan op het moment waarop ze nodig 
zijn ter financiering van een nieuwe hoorn. De politieke beheersing van de 
crisistendenties in het internationale kredietsysteem zou überhaupt wel eens 
een belangrijke voorwaarde kunnen zijn van een nieuwe langdurige opgang in 
de jaren tachtig. 

4. Ik heb laten zien, dat de gebundeld plaatsvindende investeringen aan het 
begin van een expansieve Kondratiev niet alleen van de monetaire, waarde
scheppende kant moet worden bekeken, maar ook van de stoffelijke kant van 
de hulpbronnen. En hier stuiten we inderdaad op grenzen. Een investerings
boom ter bespoediging van de economische groei zou in reeds hoog ontwik
kelde samenlevingen stuiten op de schaarste van natuurlijke hulpbronnen. 
Dit is bij de produktie als - zoals Marx het uitdrukte - 'stofwisseling tussen 
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mens en natuur' altijd het geval. De grenzen van de innerlijke en uiterlijke na
tuur zijn in de natuur quasi 'objectief' aanwezig. Het nieuwe van de huidige 
ontwikkelingsfase bestaal evenwel daarin, dat deze beperkingen een politieke 
uitdrukkingsvorm hebben gevonden in de 'nieuu·e sociale beu·egingen '.Tegen 
een politiek van economische groei die geen rekening houdt met natuurlijke 
hulpbronnen, ontslaat· politiek verzet. In de Verenigde Staten met haar 
buitengewoon zwakke linkse beweging is het misschien mogelijk een politiek 
door te zellen die gericht is op de aanbodzijde en de deregulering, dat wil zeg
gen de afbraak van het stelsel van milieubelasting. In Europa echter kan 
tegenwoordig geen politiek van economische groei meer gevoerd worden, die 
indruist tegen een minimumstandaard voor wal vanuit hel ecologisch besef 
gezien verantwoord is. De grenzen van het kwantitatieve denken die door het 
politiek verzet zichtbaar worden, vormen nu nog belemmeringen voor een 
nieuwe lange boom. Deze belemmeringen kunnen zeker ook binnen het 
kapitalisme uit de weg geruimd worden. Uitingen van politiek verzet kunnen 
met politieke middelen de kop worden ingedrukt, maar daarmee worden de 
problemen die deze belemmeringen vormen in het gunstigste geval verdron
gen en niet opgelost. 

5. De nieuwe technologieën hebben niet alleen sociale néveneffecten en 
consequenties, waarvan de politieke gevolgen niet op een evenwichtige wijze 
probleemloos in het systeem kunnen worden opgenomen, ze zijn ook 
afhankelijk van maatschappelijke vóórwaarden. Een van die voorwaarden, te 
weten het bestaan van een laag van dynamische ondernemers die de 
innovaties verwezenlijkt, vormt in de 'westerse' samenlevingen waarschijnlijk 
geen probleem. Maar het is niet a priori zeker, dat de door de nieuwe 
technologieën getroffen delen van de arbeidersklasse in het produktieproces 
en de nieuwe sociale bewegingen zonder het conflict aan te gaan de innovaties 
zullen aanvaarden. Belangrijker nog, het is niet zeker of het politieke systeem 
het vermogen ontwikkelt de ontstane conflicten door het opnieuw tol stand 
brengen van een 'op een nieuwe leest geschoeide' fundamentele consensus zo 
te verwerken dat ook de macht gereorganiseerd kan worden. Om de gevolgen 
van rationaliseringen (dat wil zeggen de uitvloeiselen van de structurele breuk 
en de herstructurering) op te vangen, is gepoogd vertegenwoordigers van het 
kapitaal en de arbeiders samen met die van de staat in een crisiskartel bijeen 
te brengen, met als doel geldelijke schadevergoedingen, bijvoorbeeld voor 
het verlies van arbeidsplaatsen, overeen te komen. 

In enkele gevallen heeft dit in de Bondsrepubliek met betrekkelijk we1mg 
conflicten gewerkt (bijvoorbeeld in de staalindustrie in het Saarland), maar 
als algemeen model voor hoe de maatschappelijke gevolgen van de arbeids-
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plaatsen Iernietigende nieuwe technologiei•n vt>rmeden kunnt·n 1\orde11. 

komt hel vennoetklijk allf'en al daarom niet in a<lll'nerkin§!; omdat er tnt>el 
gcc·ld mee gemoeid is. Niet in de laatste plaats om deze rt'den 11ordt in plaat~ 

van dit corpon:tieve model het neoliberale model naar voren g'·schm·(·n, dnl 
de aanpassing van rif' rnaalschappdijke verhoudingen aan rlc ninme produk
tievoon,aarden via de markt geregeld wil ;~.ien en ter demping van d\' 

ingecalcult·erde conflicten liever op het repressieapparaat van de staat 

vertrouwt om de 'ordP' te handhaven. Het zou kunnen blijken dal. uitgaandt· 
van een sterkere regulering van de im esteringen door d,· slaat. beide 
modellen weinig veelhelovend zijn. 

6. Tengevolge van de ongdijkrnatige groei van de produkti1 i teil op de 

wereldmarkt vindt er een verschuiving plaats in de concutTenli<'f>osities van 
de afzonderlijke landPIL De lange c.pgang sinds de jaren \t't'rtig had ook te 
rnaken met de hegemoniale posilif' van de Vert'nigdc Staten op de 1\ereld
markl en in dt' wereldpolitiek ('Pax A111ericana'). Sind~ de jaren zelentig is 
het duidelijk dat de Verenigdf' Staten deze fJOsitic nietlanger innemf'n. Maar 
geen andere kapitalistische nationale staal kan in de plaats treden qn dt· VS
hegemonie. om \illl het 'socialistische karnp ', met de Sovjet-I: nie aan het 
hoofd, dat door interne conflicten buitengewoon verzwakt is. maar helPmaal 

Ie /wijgen. En zo streven de Verf'nigde Staten er naar de leidnsrol in de 
werPleleconomie terug Ie krijgen: in de economie. maar bovenal rloor een 
geweldige militaire superioriteit. Dt' militaire macht wordt als een schild 

gebruikt voor de via de markteconomie verlopende selectieproct·s.sen f•n voor 

de economische f'll politiek-sociale herstructurering. die de in ge1aar ge
brachte hegemonie moet hers!PIIen: het gevaar bestaat. dat de herstructure
ring niPt militaire middelen wordt bespoPdigd en zo destructie\e \'Orlllf'n 
aanneemt. Bij df' huidige .stand van de terhnologie der oorlogsvoning een 
levensgevaarlijk avontuur voor de nwnsheid ... 

Crisis en depressie als structurele breuk Pn herstructurering zijn dus nog nit·t 
afgesloten. Vanu;t een technologische optiek zijn dP voorwaarden ~oor ePn 

lange opgang aanwezig. maar de economische tegPnstrijdight>den zijn niet 
·f!PSaneerd', en ook zijn de rnaatsehappelijke en politieke voor11aarden van 
een 'bunching of inuPstment' niPt aanwezig. Kortstondige conjunr-turelf' 

oplevingen zijn ook in de jaren lachtig mogelijk. maar daarmee wordt noch 
een nieuwe lanr,e golf met Pen expansie1 e grondtoon ingeleid. noch 1 in<lt een 
overgang plaats naar pen nieuw stadium van kapitalistische ontwikkeling. flt'l 
kenmerk van de komende jaren zal eerder - ondanks een mogelijk 
conjunctureel herstel - een toespitsing zijn van de tegenstrijdiglwdt·n van de 
depressie. 
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Nutt•n 

-" l.ichtelijk ing-f'korlt· \('I'SÎf' \'<.lil: Elrnar :\!hater, "De·r Kapitalismus vnr emcm Aufsdn\1111g! 

l riJer Tlwonen der "lang<'n \XI'! Ie' und der --~tadièn···. in: Wi!h('ha{i 111111 Cc.<el/schu{t. 

ll'Ïrhclw.fispolili..;c/w Zf'itsdtr~/f der K<1111rru·r.fla ArheiÎer u rul :1ngf'Ste!ltt·./ilr ll'ÏNI, Jaargan~ 
H [I YB2). pp. IIJ::J-22:1. Ik HTtaling \\erd \nwrgd door Fd M.lllwr. 

Eh nar Alt\att•r. gchorpn in I 938. is sr·dcri I 'J70 hoogleraar l'olitit·k<· Well•nschappen aan 

dt· Fn·ic l'ni\l•rsitat lkrlin. lkh·nrl ~>enl hij als redadeur \an het tij<hwhrift Probleme des 
1\/assenLJ.nlp/; ( Prnkla) en als auteur of CO-HIItf~ur van bot' ken als /)ie J}'cltu irtsclwjlsl~ rise 

(I 1)(>'1). M<lll'rialicn ~111 l'o!ttig/"• f >ko!IOIIII" J,.,~ Aushildungsscl,lors ( 1971 ). Juflalion 
AkhïuHululiun - Krisc (2 deh·n, i (}7()) ('11 t um lflrr .... chajfslnuuler zur rf'irtsl'!wjiskri.-;r 
(1979). 

Noot van de 1\onllna-n•dactie: Alt,ater gebruikt in dit artikr'l de \olgendt· grooth,.denuit de 

'officicle' econonJische ~tatisti('k: J\. =-- kapitaalgof'(krf'nvoorraad. Y = llt-"tto waankpro

dukt. I = În\estt•ringen. L = arlwidsvoluttJP. 1/Y = În\csleringsquolf'. Ijl\ = grocivof't van 

de kapitaahoorraacL J..jL kapitaalsintem•it,.it. Y/L ~ arlwidsproduktivitt•it. Y/K ~~ 
kapitaalsprodoktiviteit. 

Noten 

I. De intcrnationalt• o;;;chuld IH·eft in lussen f'('tl opzienbarendt> omvang anngt•norn('ll. Dit zou ni('t 

problemali~ch zijn, watl!lf't'r schulden f'tl vordPrin~f"n cnîgszins tr·g('n elkaar \f'reff(•tHi 

zourlt·n kunnt'n ~vordt'Jl. Uit is f'chter IIÎt'l het ge\ al. De <'t'nzijdige schuldPn zijn ni('ts ander~ 
dan uitgt•stPidc IH'talnrgswrplil'hti11gen, die ooit t·ens voldaan moett·n worden. Tot nu 

lwhlwn Vf'lf'· ~andcn deze Vf'rplichtingt·n op dt·langf' baan 1-'/'schovt•n rloor nit•uwc schulden tt· 

mak('n. FinancÏ(•f•l-lt·chnisch i~ de zaak zf'l!"5 loop de ~pits gedr('VPn~ Jat in f'llkPIP gf'vaiiPn 

(Chili. Brazilit') zelfs de rPnte owr oude schuldPil nwt nH'UWe leningPil gefinancierd wordt. 

liet \oldoPn \an dt· bt'talingswrplichtingt•n kan slechts door een inknmenson•rdracht. 

hij,onrbedd protectionisrrw en een exportoffensief. worden ben·ikt. [)pze strat<'gie t.ou -

zoals in het twgin \-HII dP jan•n dertig - tol Pen desinlegralif-' \ an de Wf'n•ldrnarkt k·idPn nwt 
als gevolg een vcrscherping \-all de cri~is. Polyani besluit zijn anai~'.Sf' van de wC'reldwijdf-' 

C'<'onomischf" cri.-.;is van vijftig jaar gf'ledC'n als \olgt: 'f.'r hlijft de statrn met schulden nicl5 

unders mwr dan de betalillf{ in waren. SNier/ 1928/29 he!o(innen ::r hun uitvoer Ie j(Jrceren. 

Zotu•luil f .. 'uropa als uit de overu'ese gronJstof(en .. exporterend<' Junden siromen de t.nuen. die 
host wat kust i~en ajfl(•tner zru~t..,•n, (Jp de lfcreldnwrkt. lJe ft•ndensen naar ePI/ vlf!t•hel(' 
kf'ldcrinf{ n1n de prij::t"l zt>llcn .:i('/, in 1920 door. de u.·ereldu·ijdP P1·onomis('he crisis sta.u.t voor 

d(' dt'llr. liet komt tol f'Prt 1~-r<•dirtcri:üs in 19.31. tol een inzakkinf! van dl' werf'!dhandel in 
19:32. tot een al{!cmrne fi/Ofleta.ire crisis in 1933. /Je tiCrschuiving inruim/f'en t1jd 1)an lteiiN'

reldu ij'd economisch dejicif'/ he,ji haar kringloop voltooid. /Je injlutie he~fi de sociale 
5trul'luur mi::.schien ;tercd. maar de ku·cllin[(CII van lu•t genc.::ill[!-"prures ull~'e/1 maar 

lonwluriger gemaal.-!. zot"ler .oe de mensheid Ie l•wweu besparen (Polyani. 1979, p. ilO). 
Nicb herhaalt zich in de geschiedc•nis f'n hijgevolg zal het verloop van d<· crisis in de jaren 

lachtig t-'f'n andf'n_. \Ortn f'n \'olgorde hebbf'll. Maar de slr uri!Hf'n van dC' wereldt>conomie t.ijn 

\ijftig jaar na d(· crisi~ \'all de jan-•n dt•rLig gf•lijksoorlig. Daarom zijn de uiteenzettingen van 
Pol~ ani ef'n menwnto rrisisl 

2. Na hPI conjuncturf'le dal van 1071--1976 volgdt' in ]973-lt)il() een nieo\H' opleving. diP 

velen t'r to(• vt-'rleid hf'('fl de c1 i:-:.îs n.-~ de "olie .... c/wk ·als t't'll ·nunnale' conjunctuurcrisis te in

t,.rprl't<Tt'IJ. Dezl" lwoordPiing v.as speciaal bi111W11 de Westf•urupese vak!Je,,.•ging wijd 

55 



\'erbreid. De strategieen om de crisis te overwinnen waren bijgevolg lange tijd gebaseerd op 

traditionele anticyclische maatregelen. Pas laat wordt ingezien. dat het niet mogelijk is 
structurele problemen met conjuncturele maatregelen het hoofd te bieden; in elk geval is hel 
bPiangrijk dat de depressie (als herstruclureringsfase) overdekt kan worden door korte en 

middellange conjunctuurcycli. 

:3. Deze technologie heeft nog niet volledig te overziene gevolgen voor de maatschappelijke 
communicatie, het sturen daar\'an en de controle er op, voor de produktie. rt'produktie en 

verbrPiding 1an kennis. de concentratie en filtering van informatie. voor het w•rloop van 
socialisatiPprocessen en de vormen van parlicipalif' en machtsuitoefening. Zi•· in dit verband 
het onderzoek van Nor a en Mine (1978) en in de Bondsrepubliek hPt werk 1 an Wilhelm 
St<>inmuiiPr. 
Ik zou hier een ander aspect willen benadrukken. Wanneer men berekent dat hele landen 
1an kalwinellen moelen worden voorzien of/en een systeem van salf'llif'll'n lwt hef'lal in 
moet worden geschoten en dat elke huishouding voor terminals en andPre apparaten Pnkele 
duizenden dollars moel neerteilPil om het 'genot' van de prestalies van het syst<'Pm te mogen 
smaken. dan kan iedereen zich makkelijk een idee vormen van de grootte van d<• markt. die 
hier kan worden ontsloten. 
Een opleving, die zich daarop baseert zou een grotere omvang kunnen aarnwmen dan de 
'a11toboom ·van de jaren vijftig en zestig. die de afgelopen opgaande lange golf hoofdzakelijk 
heeft g<>dragen. Niettemin is de euforie van menig vertegenwoordiger van deze nieuwe 
tcchnologieen misplaatst. Want de vraag zou in de vorm van inkomen geproduct>erd moeten 
worden. Dezelfde technologie, die een nieuwe markt opent. maakt de arbeidskracht in de 
produktie in net zo grote rnale overbodig. Men moel inzien dat de nieuwe opleving helt>maal 
niet door nieuwe technologie alleen kan worden gedragen. Van maatregelen als arbeidstijd
verkorting metloonaanpassing kan in hel geheelniet worden afgezien: het probleem is alleen 
lroe het systeem van meerwaardeproduktie deze ontwikkeling moet verwPrken. 

4. Een voorbeeld daarvan is de verschuiving van de industrieleas in de Verenigde Staten van de 

'gedeinduslrialiseerde'frostbell in het Noordoosten naar de 'geherindustrialiseerde srwbelt in 
het Zuidwesten. Soortgelijke deindustrialiseringstendensen kunnen in vele andere landen 
rnet traditionele induslrieen eveneens worden waargenomen. Het dramatische en vaak zelfs 
de tragiek van deze verschuivingen vloeit voort uil de identiteilsvormende betekenis van 
regionale samenlevingsverbanden voor de daar levende en werkende mensen. De destructie 
in de depressiefase betekent daarom 'ontworteling', de herstructurering moet - om hel 
evenwicht te herstellen - leiden lol nieuwe verwortelingen. 
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Links Nederland en de paradoxa
le verhouding tot de welvaarts
staat. 
Joop Roebroek* 

Abstract 

De u·elnaartsstaat is in Nl'derland niet door tfp sociaal-democratie maar door 

r}p confessionele partij'en vorm gegeuen. Ze 1rerd een log geheel op hasi5 
U<ULrl'OII !'een oplossingen uoor de crisis kunnen worden aanf'edmgen. Links 
(met uitzondering van radicaal links) Nederland hee(t niet alieen geen 

programmatisch antwoord op de druk waaronder de weiale zekerheid staat. 
ook praktisch is ze zeer in de nerdediginK gedrongen. Nngens in de ontwikkel
de 1.-apitalistische landen slaan de l'oorstanders van de herstructurering van de 
11·elvaartsstaat zo sterk. 

u·'elke ontuikJ.·p[ingen hebben invloed op dl' krachtsverhoudingen rond 

de welvaartsstaat? We noempn er zes: de stijging van de werkloosheid; de 

opdPling mn de maatschapp!j in een u·erkend en Pen niet-u·erkend deel; het 
elitairder U'orden van het politieke systeem; de mate van 01•ereenstemming 

tussen de nakheJI'eging en de politieke partij'en; het doen uan concessies vanuit 
een zu·akke positie; de nwtP l!IW t<edecentm!tseerd zijn van het arbeids!'oor
li'GardenbelPid. ilan al deze 1•oonnwrden is in Nederland in ruime matP 

voldaan. Het einde van de paradoxale verhoudin,t! nan links Nederland tot de 
1relvaartsstaat is nog lang niet in zicht. 

Vanaf het ogenblik dat de welvaartsstaal onder invloed van de economisdw 
crisis en verschuivingen in de maatschappelijke krachtsverhoudingen in het 
schoolsveld van bezuinigingen en herstructurering is terecht gekomen" treedt 
df' allengs als historisch aan te duiden paradoxale verhoudmg ~an links 
:'-lt·derland tot de welvaartsstaat weer op de 1oorgroml. In di! artikel wordt·n 
de historischf' \ erschijningsvornwn en de hed1~ndaagsc manifcstatie van deze 
verhouding nader onderzocht. 

Dt• paradoxale verhouding all" histor·isd1 ft•nomeen 

!n analyses van de welvaartsstaal wordt nog al en1s vcrondersteld dat de 
sociaal-dt>rnocratie als belangrijksiP politieke krach! aan de wieg van de 
\\elvaarlsstaal heeft gestaan. Voor Nederland gaal dat in geen geval op. Hier 
hebben \OOrnanwlijk dP confPssionele partijen de wt>lvaartsstaal vorm 
gcgPvf'n. De vaklwweging en de Partij van de Arbeid vcrzeilen na de Tweede 
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Wereldoorlog, op het moment dat de hedendaagse welvaartsstaat zijn 
belangrijkste contouren aanneemt, al meteen in een tegenstrijdige verhou
ding tot dit fenomeen. Enerzijds tonen zij zich warme voorstanders van een 
verdere uitbouw van de welvaartsstaat, maar anderzijds bezitten zij geen of 
nauwelijks invloed op dat proces. Daarvoor nemen zij binnen de maatschap
pelijke krachtsverhoudingen een te ondergeschikte plaats in. 1 Warmeer later, 
tegèn het einde van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig, in die 
krachtsverhoudingen wijzigingen optreden, en met name de sociaal-democra
tie een meer vooraanstaande rol kan spelen ten aanzien van de ontwikkeling 
van de welvaartsstaat, verschijnt de paradox opnieuw, zij het in een andere 
gedaante. Waar men jaren heeft gewacht op een kans de vormgeving van de 
welvaartsstaat zelf ter hand te nemen, heeft men nu te maken rnd een log en 
bureaucratisch geheel, op basis waarvan het niet mogelijk blijkt oplossingen 
voor de opkomende crisis aan te dragen. De werkloosheid neemt toe en het 
stelsel van sociale zekerheid dreigt onder de druk van de crisis te bezwijken. 
En het is zelfs zo dat de sociaal-democratie als eerste wordt gedwongen 
herzieningen vorm te geven. 

Zowel de expansieve uitbreiding van de welvaartsstaat als de pogingen de 
fundamenten ervan te slopen in de jaren daarna, zijn zeker voor een deel 
terug te voeren op de economische groei en de daarop volgende crisis. Het 
zijn echter de politieke verhoudingen die van centrale betekenis zijn. Een van 
de belangrijkste architecten van de Nederlandse welvaartsstaat Veldkamp, 
formuleert die samenhang als volgt: 'Wie in de sociale zekerheid enigermate 
thuis is, 1<eet dat het stelsel - en dat geldt beslist niet alleen voor Nederland -
z01al qua inhoud als organisatie om het U'etenschappelijk te zeggen historisch
sociologisch en om het huiselijker te zeggen door langdurige sociaal-politieke 
en politieke strijd bepaald is. '2 En daar hoeft geen letter aan te worden 
toegevoegd. 

Dat de welvaartsstaat sedert enkele jaren ook tot centraal onderwerp van het 
politieke, en meer algemeen het publieke, debat is geworden, benadrukt dat 
gegeven niet alleen. maar maakt tevens duidelijk dat binnen de sociaal
economische en politieke verhoudingen belangrijke verschuivingen hebben 
plaatsgevonden. Verschuivingen, die deels ondanks, maar zeker ook deels 
dankzij de opstelling en de daadwerkelijke politieke praktijk van links 
Nederland de welvaartsstaat tot doelwit nummer één van het crisisbeleid 
hebben gemaakt. 

Nu is qeze ontwikkeling geen typisch Nederlands verschijnsel. In vrijwel alle 
westerse landen hebben de politieke verhoudingen sedert het midden van de 
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jaren zeventig belangrijke veranderingen doorgemaakt. De verkiezingsover
winningen van Thatcher in 1979, Reagan in 1980, van CDA en VVD in 
1982, van CDUjCSU in 1983 en Paul Schlüter in 1984 (in Denemarken) 
zijn meer dan alleen maar het doorslaan van de electorale slinger. Zij 
markeren het einde van een breed maatschappelijk compromis waarbinnen 
kapitalistische economische ordening, globale sturing door de slaat, sociaal 
'partnership' van de vakbeweging, correcties op het marktinkomen, het 
leveren van publieke goederen en diensten, een omvangrijk stelsel van 
sociale zekerheid en bijstand, collectieve arbeidsovereenkomsten en zeer 
begrensde medezeggenschap samengaan. Die tijd is voorbij. En sedertdien is 
in het politieke discours alleen nog maar sprake 'de nadagen van ... ', 'de 
stagnerende .. .' of 'de probleem van de verzorgingsstaat' en haast 'een bekeer
de welvaartsprofeet' zich te verklaren dat men zich moet 'ontdoen van het 
étatisme en de vele vanzelfsprekendheden van de verzorgingsstaat'. 3 

En opnieuw moet links Nederland, nog maar nauwelijks bekomen van de 
eerdere paradoxale ervaringen met de welvaartsstaat, zijn positie bepalen. 
Het is niet de bedoeling in dit artikel een antwoord te formuleren op de vraag 
welke voor de toekomst een wenselijke opstelling van links Nederland 
tegenover de welvaartsstaat is. Veeleer wordt een poging ondernomen een 
korte balans van links Nederland op te maken. Dat gebeurt aan de hand van 
twee analyses. De ene heeft betrekking op standpunten en ideeën die links 
Nederland naar voren schuift; de andere op de politieke rol die met name so
ciaal-democratie en vakbeweging in de afgelopen jaren hebben gespeeld, en 
wat in dat opzicht van de toekomst kan worden verwacht. En dan gaat hel met 
name om twee centrale beleidsterreinen binnen de welvaartsstaat, het 
arbeidsmarktbeleid en de sociale zekerheid. 

De welvaartsstaat als programmatische problematiek 

Zelden is er een periode in de politieke geschiedenis van Nederland geweest, 
waarin binnen het socio-politiekediscours zo uitvoerig schriftelijk stellingen 
zijn betrokken. Zonder direct op de inhoud zelf in te gaan, kan al worden ge
constateerd dat links Nederland de eerste slag heeft verloren. Waar VVD en 
CDA\ en wat later de regering Lubbers via de 'Nota de Graaf5 de discussie 
openen, komen de discussiestukken6 van links slechts moeizaam en reactief 
Lot stand. 

Om de discussie over de welvaartsstaat inhoudelijk zo kort en overzichtelijk 
mogelijk te schetsen, kunnen binnen het socio-politieke discours vier visies 
worden ondersclwiden: 
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a. een .selectie.f/lllorktgeoriëntecrde visie: dP pxpansiP van de wehaartsstaat is 
een belangrijke oorzaak van de stagnatie van de economie; dit houdt in dat de 
publit>kP sPetor moet worden teruggdnacht om herstel van de marktsector 

mogelijk te maken; economisch herstel wrdient prioriteit bmt'n werkgele
genheidsbeleid; in dat kadt'r is llPt niPt wenselijk dat de m erheid initiatieven 
neemt op het terrein van arbeidstijdwrkorting; wel dienen dt· vcrhoudingen 
op de arbeidsmarkt meer flexibel c11 mobiel te worden; onder nwcr door het 

rninimumloon te vnlagen en de afstand tussen lonen en uitkeringen te 
vergroten; binnen het stelsel van sociale zekerheid moeten individuPle 
rechten vor111 krijg<:'n. met een sterke nadruk op verzekering; op tnmij11 i" het 

wenselijk dat particuliere vornwn van verzekering de bmentoon \uere11; de 

staat draagt loutt'r verani wourdelijkheid voor individuen die ondt·r het sociale 
minimum dreigen te geraken; daarbm en kunnen de burgers voor hun eigen. 
boven-minimale voorzieningen zorg dragen; de uitkeringen. ook de minimale. 

moeten omlaag en de voorwaarden waaronder men een beroep op de sociale 
zekerheid doet, moeten worden versci!Prpl. 

b. een selectief/subsidiaire visie: de alsmaar uitdijende publieke sector vorrnt 
een rTm op de ontwikkeling van de marktsector; herstelbclt·id is zeker 
gewenst. maar mag niet totonrechtvaardige arbeids- en inkonwn,;verhoudin

gen leiden; henerdeling van werk. betaald en onbetaald. is \H'II>'elijk; dE· 
verantwoordelijkheid voor dat procf'S ligt in de eerste plaats bij de arbeids
rnarktpartijen; alleen wanneer deze er op termijn niet uitkonlt'n. dient de 
staat actief in te grijpen: een toeneming \ an de Jlexihiliteit en mohilitt·it moel 

worden gestimuleerd. wel gekoppeld aan bescherming 'oor kwetsbare 
groepen; op hei Ierrein van de sociale zekerheid moet de g1 uepsvcrantwoor
ddijkheid (gezin, onderneming. beroepsgroep. ett·.) \\orden benadrukt: de 
staal is dlcen dan gerechtigd handelend up te lrf'tkn \\annct•r deze gnwpsso

lidariteit te korl schiet; dat betreft nwt nanre de zorg ·,om de allnannslt'll. 

t~. een solidair/institutionele visie: de onl\vikkeling van de welvaartsstaal 
moet niet in verbaru.l wordt"ll gebraeht !lW( de economi.~('hc cri,.;i,;: intcgen .. 

deel. de voorzieningen in het kader van de wehaarts~!d.al spel,'ir juist ('t'Jl 

matigende rol; de collediele sector dien: de markt,;,·, lor Ie <c~t<kr-.teuncn. t• .. ' 
stillluleren en waar nodtg Ie corrigcr,·n; de O\ erlwid dieiJl '·e11 :tl'ltew roi te 

,;pelen op het tern~i11 V;.tJI hr-rv,~rddin,~ -.an arbeid en fwt lw1 ''''i!t'll Vélll 

volledige werkgelegt·nhcid; de omva11g en het tijdpad 1·an <Jr!)('id~tijdvnkor

l ing moden up centraal nivt>au \\orden geregeld: het lunctiuner-er1 1 an d,· 
arbeidsmarkt dien I op diver"c manierPil te \H>rden 1 erbeterd; onder rneer via 
allerlei vormen van her-, bij- en um,;clwling; een ontwikh.eling in de richting 
1 an een verdere !lexibilisering van de arbeidsverhoudingen is alltTn accepta
hel wannet·r socrale verworvenheden intact blijven en arbeider...; IJilU\\ bij dit 
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proces worden helrokken; hel stelsel van sociale zekerheid moel de 
bestaande rPchtt~n handhaven, dient lwrverdelend te werken en het niveau 
van de uitkeringen moet aan df" loonontwikkeling zijn gckoppf'ld; in de 
lwslaande periode van economische crisis is een herziening \'all dP uitke-
ringsnivPaus f'ventuePI acct:'ptabel om regelingen voor langdurig werklozen Ie 

vt'rbeleren; tenslotte dient het hele stelsPI meer op de gebruikers te worden 
gericht. inzichtelijk te zijn cn decentraal Ie worden uitgevoerd. 

d. een solidair/basisKroep visie: de publieke sector dient de marktsector aan 
ecologische en sociale doeleinden tf' onderwerpen; een vergaande herverde
ling\ an inkomen is een !'Prste doelstelling; df' bestaande arbeidsethiek en het 
striktf' denken in teroen van betaalde en onlwtaalde arbeid moeten op de 
helling; voorwaarden daartoe zijn: de werkelijke realisering van lwt recht op 
zinvolle arbeid voor iedereen, een vergaande arbeidstijdverkorting en 
herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid (vooral de huishoudelijke); 
staatsoptreden om df'ze dodeinden te bereiken is aanvaardbaar; het stelsel 
van sociale zekerheid moet geheel worden ge!ndividualiseerd; iedereen vanaf 
t.estien jaar heeft recht op een basisinkomen zonder arbeidsplicht; zelfhulp, 
zelfactiviteil, en gedecentraliseerrle en democratische (mei inspraak van de 
uitkeringsgerechtigden) uitvoering staan voorop. 

Met behulp van deze globale visies kunnen de stellingnamen van politieke 
partijPn, arbeidsmarktpartijen en organisaties van uitkeringsgerechtigden Pn 
dienten in algemene zin worden weergPgeven. Dezp samenvatting heeft 
louter lol doel de posities van de diverse maatschappelijke organisaties ten 
opzichte van elkaar te verduidelijken. 7 

De posities van de werkgeversorganisaties en de regeringspartijen spreken 
voor zich. Deze organisaties domineren sedert het midden van de jaren 
zeventig de maatscha!Jpelijke krachtsverhoudingen en geven vorm aan het 
selecti<'ve bf'leid dat op dit moment door de regering Lubbers wordt 
voorgestaan. Binnen dat beleid gaan meer marktgeorienteerde elementen 
hand in hand rnet meer subsidiaire (bijvoorbeeld de wet op de tweeverdieners 
en de problemen rond de positie van de vrouw in de WWV en AOW). 

Links Nederland is duidelijk in het defensief gedrongen. De belangrijkste 
organisaties, PvdA, CNV en FNV opereren daarbij vanuit een solidair/insti
tutionele visie. In dat kader kan worden opgemerkt dat de vakorganisaties 
consequent opkomen voor de handhaving van het bestaande stelsel van 
sociale zekerheid en een verbetering van de voorzieningen voor langdurig 
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werklozen, terwijl de Partij van de Arbeid in haar discussiestukken en 
reacties op plannen van de regering11 meer dan eens laat doorschemeren dat 
er over een aantal herzieningen en aanpassingen van het stelsel best te praten 
valt. Men heeft zelfs uitdrukkelijk gesteld dat een eventuele deelneming van 
de Partij van de Arbeid aan een volgende regering geenszins betekent dat de 
doorgevoerde herzieningen en verlagingen worden teruggedraaid. Op het 
terrein van de arbeidstijdverkorting hebben vakbeweging en sociaal-demo
cratie de afgelopen maanden een duidelijke stap terug gedaan. Zowel rond de 
mate waarin arbeidstijdverkorting centraal geregeld dient te worden. als ook 
de male van arbeidstijdverkorting zelf is men, zelfs waar het slechts 
stellingnamen betreft, teruggekrabbeld. Hier worden de eerste sporen van 
een, grotendeels verloren, eerste ronde voelbaar. 

Klein links en de organisaties van uitkeringsgerechtigden en clit•nten verdedi
gen vrij consequent de solidair/basisgroep visie. Centraal staat f'en vèrgaan
de herverdeling van arbeid en inkomen, in de meeste gevallen uitmondend in 
de eis van een basisinkomen, en een meer toegankelijke clientvriendelijke, 
niet-bureaucratische en democratische uitvoering van de sociale zekerheid. 

En opnieuw tekent zich een paradox af: klein links en de organisaties van 
uitkeringsgerechtigden en cliënten verdedigen consequent de verworvenhe
den van de welvaartsstaat, waarbij men tegelijk een serie nieuwe eisen rond 
arbeid en inkomen naar voren schuift en bureaucratische en ondemocrati
sche aspecten (met name in de uitvoering) aan de kaak stelt; dat alles echter 
zonder dat zij ook maar enige daadwerkelijke invloed kunnen uitoefenen op 
het te voeren beleid; de vakorganisaties maken zich vooral sterk voor de 
handhaving van het stelsel van sociale zekerheid, een problematiek waarvoor 
zij binnen de bestaande maatschappelijke krachtsverhoudingen nauwelijks 
effectieve politieke actie kunnen voeren; en op het terrein van de arbeidstijd
verkorting, v.aar die mogelijkheid wel bestaat, zijn grote delen van de 
vakbeweging op eerdere standpunten teruggekomen en dreigt men meer 
solidaire oplossingen uit het oog te verliezen; de Partij van dt> Arbt>id 
tenslotte, zoekt op beide terreinen naar compromissen om de weg naar een 
hernieuwde regeringsdeelneming open te houden. 

De welvaartsstaat als praktische problematiek 

Wanneer men de programma's van de politieke partijt>n en de vakorganisa
ties bekijkt, is wellicht nog enige reden tol optimisme gewettigd. Een analyse 
van de praktijk van links Nederland, en dan meer specifiek de sociaal
democratie en de vakbeweging, is evenwel nogal ontnuchterend. 
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Welke zijn de feiten? Nergens in de ontwikkelde westerse landen zijn de 
krachtsverhoudingen dermate sterk in het voordeel van de voorstanders van 
fundamentele herstructurering van de welvaartsstaal (in selectieve zin) 
doorgeslagen; nergens zijn de loon- en arbeidsverhoudingen op zo drastische 
wijze verslechterd; nergens heeft de vakbeweging zo veel concessies gedaan 
met zo weinig resultaten en staat het stelsel van sociale zekerheid zo sterk on
der druk. En nergens is tenslotte de verhouding van 'links' tol de welvaarts
staat zo paradoxaal als in Nederland. 

Het voert te ver hier uitgebreid op de dieperliggende oorzaken in te gaan. 
Natuurlijk is de Nederlandse economie met haar 'open karakter',,' meer dan 
andere economieën getroffen door de wereldwijde economische crisis, is de 
werkloosheid hier hoger dan in vele andere landen en kent de welvaartsstaat 
(samen met de Deense) een relatief hoog niveau van bescherming en 
voorziening. Dat neemt echter niet weg dat het onvermogen van sociaal
democratie en vakbeweging om deze crisis met duidelijke economische en 
arbeidsmarktpolitieke strategieën tegemoet te treden een zeker zo belangrij
ke factor vormt. 

Welke ontwikkelingen hebben meer concreet in een verandering van de 
krachtsverhoudingen geresulteerd en kunnen, met het oog op de toekomst, 
tol een verdere verschuiving in het voordeel van de voorstanders van 
herstructurering van de welvaartsstaat, dan wel een versterking van de positie 
van die politieke krachten de bestaande contouren in grote lijnen wensen te 
behouden en daar waar nodig te verbeteren, leiden? 

Ten eerste, een sterke stijging van de werkloosheid enjof andere vormen van 
verslechtering van de positie van werkenden onder een regering, waarbinnen 
de belangrijkste partij links van centrum, een centrale positie inneemt. Het 
succesvolle beleid inzake werkgelegenheid in een aantal landen (Oostenrijk, 
Zweden en Noorwegen) illustreert dat falend beleid geenszins louter aan 
economische factoren moel worden toegeschreven, maar levens aan half
slachtig en tegenstrijdig beleid. De electorale nederlagen van de Britse 
Labour Party (in 1 Y79), de Deense sociaal-democraten in 1982 en de PvdA 
in 1982, na Den Uyls volkomen mislukte pogen inhoud te geven aan een 
werkgelr>genheidsbeleid, passen in dat patroon. En datzelfde geldt voor de 
defensieve positie, waarin het Millerand regime zich vandaag de dag bt>vindt. 

Et>n tweede ontwikkeling heeft betrekking op het opkomen van een 'dualisti
sche sociaal-economische ontwikkeling'. Een dualistische economie en rnaal
schappij - een dynamische en welvarende seclor tegenover een seclor van 
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stagnerende bedrijvigheid met uiterst lage lonen en een grote groep werklo
zen, die van een minimum-inkomen moelen zien rond Ie komen - is, bewust 
of onbewust, het doel van werkgeversorganisaties en rechtse partijen. En hoe 
meer een dualistische economie en maatschappij vorm gaal aannemen des te 
groter is de druk op een fundamentele herstructurering van de welvaartsstaat. 

Ten derde kan worden verondersteld dat naarmate het politit'ke systeem een 
meer 'elitistisch karakter' aanneemt, het des te moeilijker is een aanval op de 
welvaartsstaal af te slaan. Met ledenverlies van de Partij van de .·\rbeid en de 
vakbeweging. en de teruglopende participatie van leden aan ck basis van deze 
organisaties leiden ertoe dat de 'elite' (het 'Haagse circuit' binnen de Partij 
van de Arbeid en de betaalde bestuurders binnen de vakhnH'ging) meer 
greep krijgt op het beleid. Deze elites zijn veelal minder bereid met alle 
consequenties van dien (verlies van politieke positie) strijd lt' leveren voor de 
belangen van werkenden en uitkeringsgerechtigden. 

Een vierde factor vormt de male waarin de vakbonden en de politieke 
partijen, die de arbeidersbeweging vertegenwoordigen, op t·t>nzelfde lijn 
zitten. Naarmate meer onenigheid bestaal tussf•n en binnen deze politieke 
organisaties zijn de kansen op een fundamentele herstructurering van de 
welvaartsstaal groter. Dit is een zaak die in eerste instantie aflwnkelijk is van 
de klassensamenstelling van de sociaal-democratische (dan v.el socialisti
sche) partij; een voornamelijk elilistisch middenklasse-karakter vormt veelal 
de basis voor een verwijdering tussen vakbev,eging en politieke organisaties 
die de arbeidersklasse representeren. De Britse, Franse en Nederlandse 
politieke verhoudingen zijn daar voorbeelden van. Daartegenover slaat dat 
een bewuste politieke strategie, zoals de 'Schulterschluss' tussen SPD en 
vakbeweging in de Bondsrepubliek aantoont, een dergelijke situatie kan 
doorbreken. 

Ten vijfde loopt het doen van concessies vanuit een uiterst defensieve positie 
in de hoop daar enige voordelen aan over te houden, veelal uit op inteme ver
deeldheid en demoralisatie. APO's (arbeidsplaalsenovereenkomsiPn), hc:'t 
inleveren van loon in de hoo[J daar de:' werkloosheid mee Ie lijf te kunnen gaan 
en de magere resultaten van ATV (arbeidstijd\·erkorting). hebben de afgelo
pen jaren in Nederland allf'en maar een (in internationaal opzil'ht) ongekf'nde 
daling van het reële loon tol gevolg gehad en nauwelijks enige bijdrage 
geleverd aan de strijd tegen de v.erkloosheid. Een dergelijk lwlPid laat zijn 
sporen na, zoals bijvoorbeeld al is gebleken bij de discussies op het FNV -con
gres over arbeidstijdverkorting in oktober 198:1. en de daarop volgende CAO
onderhandelingen. 

66 



Ten slotte kan worden gesteld dat de mate waarin sprake is van een 
gedecentraliseerd arbeidsvoorwaardenbeleid, de positie van de arbeidersbe
weging, en de 'welvaartsstaat-coalitie' meer in het algemeen, wordt aange
tast. Bedrijfstaks- of ondernemingsgewijze onderhandelingen, het loskoppe
len van de onderhandelingen in de publieke en de private sector, versterken 
de positie van ondernemingen en voorstanders van f'en fundamentele 
herstructurf'ring van de welvaartsstaat. Ook in dit opzicht vormt de ontwikke
ling in Nederland een goed voorbeeld van de gevolgen van decentraal 
onderhandelen: een sterk ondernemersfront staal Legenover een uiterst 
verdeelde vakbeweging. De tendens tol lagere lonen, flexibele arbeidstijden, 
het ter discussie stt>llen van het minimumloon en de Arbeidswet geven daar 
uitdrukking aan. 

Deze zes voorwaarden overziend, zal het niet verbazen dat in Nederland de 
!positie van de organisaties die opkomen voor de verdediging van het 
-bestaande stelsel van sociale zekerheid en een vèrgaande herverdeling van 
arbeid, niet bijster rooskleurig is: de sociaal-democratie is er tijdens haar 
deelneming aan de regering niet in geslaagd het bestaande stelsel te 
verdedigen door op Lijd noodzakelijke hervormingen (anti-bureaucratische en 
dernocratisPrende) door te voeren of een suecpsvol werkgelegenheidsbeleid 
te voert'n; sterkt'r nog, zij hebben een elt'mentaire bijdragt' geleverd aan ht't 
inzt'lten van eerste aanvallen op het stelsel; de Nederlandse economie en 
maatschappij vertonen duidelijke kt'nmerken van een 'dualistische' ontwik
keling; de organisaties die de arbeidersklasse vertegenwoordigen neigen naar 
Pen meer elitistisch karakter; tussen de vakbonden en de PvdA bestaan 
duidelijke meningsverschillen over de wijze waarop de crisis bestreden moet 
worden; en ook tussen de bonden zelf is sprake van onenigheid; in de 
afgelopen periode zijn vele concessies (in de vorm van het inleveren van loon) 
gedaan wnder dat daar daadwerkelijk resultaten tegenO\ er slaan; en 
ten;:,lotte opereert de vakbeweging in het arbeidsvoorwaardenbeleid hoofdza
keliJk dec('nlraal. 

Het Pinde van dt' paradoxale verhouding van links Nederland tot de 
wehaarlsstaat is nog lang ni~l in zicht. Meer recente ontwikkelingen rond de 
CAO-onderhandelingen tonen aan dat het langer volgen van een solidaire 
kcwrs, hel consequent verdedigen van de wezenlijke elementen van de 
>\clvaarlsstaat, waariil lwhoud van lwstaande rechtt·n op sociale zekerheid en 
vcrgaande herverdeling van arbeid voorop slaan .. voor de vakbeweging, 
gegeven de door de leden opgedane ervaringen in het verleden en veranderdE' 
krachtsverhoudingen nauwelijks mogelijk is. En ook Pen verkiezingsoverwin
ning van links Nederland en etên daaropvolgende regt>ringsdeelneming an de 
Partij van de Arbeid zal daar geen verandering in brengen. 
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Linkssocialistische partijen In 
Noordwest-Europa 

een historisch-vergelijkende notitie 

Marcel van der Linden* 

Abstract 

Uit een schets van de voorgeschiedenissen, de doelstellingen, de organisatie, 
het poli.tiek u·edervaren, de sociale samenstelling en de politieke betekenis van 
de linkssocialistische partijen in Noordwest-Europa blijkt dat deze partijen een 
aantal kenmerken gemeen hebben. Daarbij is het opvallend dat de tendens lijkt 
te zijn dat deze partijen steeds sterkere overeenkomsten met eliwar gaan 
vertonen. Ook blijken de gevonden kenmerken op enige andere, waaronder 
communistische, partijen in Noordwest-Europa van toepassing. 

Vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog, toen de internationale arbei
dersbeweging definitief splitste in een sociaal-democratisch en een commu
nistisch gedeelte, hebben socialistische groeperingen bestaan die zich met 
geen der beide grote vleugels wilden verenigen. Schematisch kunnen deze 
politiek 'daklozen' worden onderverdeeld in a. degenen, die zichzelf als de 
redders van de erfenis van de Oktoberrevolutie definieerden en die zich 
daarom als 'de echte communisten' beschouwden (Trotskisten, Maoïsten 
etc.) en b. degenen, die de Oktoberrevolutie en het bolsjewistische voorbeeld 
niet na wilden volgen en evenmin de sociaal-democratische parlementair
gerichte strategie wensten te imiteren. Deze tweede, inwendig rijk gescha
keerde, stroming noem ik linkssocialistisch. De geschiedenis ervan is oud. Al 
vanaf februari 1921 bestond er een naast de sociaal-democratische Tweede 
Internationale en de Communistische (derde) Internationale een 'twee-en
een-halfde' internationale, waartoe onder meer de Oostenrijkse sociaal
democratie, de Duitse USP ( Unabhängige Sozialdernokratische Partei) en de 
Britse Independent Labour Party (ILP) behoorden. Lang heeft deze tussenin
ternationale het niet volgehouden. In mei 1923 fuseerde zij met de Tweede 
I niernationale Lol de Socialistische Arbeidersinternationale (SAI). 

Gedurende de tweede helft van de jaren twintig ontstonden binnen de 
SAI-partijen opnieuw linkssocialistische groepen, aanvankelijk veelal rond 
oppositionele bladen. Mede door de grote crisis van 1929-'33, die de 
politieke Legenstellingen verscherpte, groeiden hieruit onafl1ankelijke nieuwe 
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partijen, zoals de Duitse Sozialistische Arbeiterpartei (SAP) en de Nederland
se Onafhankelijke Socialistische Partij (OSP). Deze vooroorlogse partijen 
hebben de fascistische vloedgolf, die Europa overspoeld!.', niet ovPrleefd. De 
enige uitzondering is de Britse ILP, die nog steeds bestaat. ook al ~ervult ze 
binnen de Labour Party niet meer de essentiële oppositionele rol van 
voorheen. 

Tijdens de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog is hier en daar 
geprobeerd opnieuw "derde-weg'-partijen te formeren. Deze organisaties -
zoals in Nederland de Socialistische Unie en in West-Duitsland !k Unabluin
gige Arbeiterpartei- bleken nauwelijks levensvatbaar. 1 Pas tegen het eind van 
de jaren vijftig en in het begin van de jaren zestig lukte lwt opnieuw 
linkssocialistische partijen te vormen. Nederland kwam als Perste: de Pacifis
tisch-Socialistische Partij (PSP) werd in 195 7 opgericht. Daama volgden in 
1959 Denemarken met de Socialistisk Folkeparti (SF), in I<)()() Frankrijk 
mel de Part1 Socialiste Unifié (PSU) en in 1961 NoorwPgcn met een 
eveneens Socialistisk Folkeparti (SF) geheten partij. die in 197 S vnanderde 
in de Socialistisk Venstreparti. (SV). Nog later, in de jaren zeventig, werden 
linkssocialistische partijen opgericht in onder ar1dere Zwitserland en Portu
gal. Hier wil ik me echter beperken tol Pen bespreking van de PSP !'11 de par
tijen die ongeveer tegelijkertijd tot stand kwamen. 

Van deze vier is de PSU het grondigst bestudeerd: er zijn enkele boeken en 
een reeks artikelen aan gewijd. Ook over de Deense SF is het nodige 
gepubliceerd: het belangrijkste is hier het proefschrift van Logue. Over de 
PSO is minder verschenen: naast het magPre proefschrift van Van der Land 
bes~hikken we echter sedert kort over een uitgebreide geschiedschrijving. De 
Noorse SFjSV is door de wetenschap relatief gezien het meest verwaar
loosd. 2 Ondanks deze v.at onevenwichtige stand van ht'l onderzoek wil ik in 
deze notitie proberen enige belangrijke overeenkornslf'JI en wrschillen tuss('n 
de partijen aan te geven. De zaken die ik signaleer, worden door mij niet vn
klaard; ik pretendeer uitsluitend achtergrondinformatie aan te dragen. die 
kan helpen theorievorming voor te bereiden. 

I 

De vier partijen hebben nogal verschillende voorgeschiedenis.~e11. 
- De PSP is geleidelijk gegroeid uit het "daklozenberauri': t·en overleg 

van christenen. pacifisten, socialisten. die reeds langere tijd ontevreden 
waren met de twee oudere linkse partijen in het parlement. 

- de Deense SF daarentegen is voortgekomen uit een fél conflict en 
een abrupte breuk: na de onderdrukking van de Hongaarse opstand in l9S6 
en de onthullingen van Chroesjtsjov over StaJin in datzelfdt• jaar was in de 
Deense communistische partij een oppositionele vleugel ontstaan onder 
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leiding van Aksel Larsen (partijvoorzitter sedert 1932), die eind 1958 
geroyeerd werd. Een groot deel van de leden ging met Larsen mee en vormde 
korte tijd later de nieuwe linkssocialistische organisatie. 

- De voorgeschiedenis van de PSU is in zekere zin een combinatie van 
de voorgeschiedenissen van PSP en Deense SF; haar oorsprong ligt zowel bij 
daklozen als bij afsplitsingen van andere partijen. Drie oudere groeperingen 
kwamen in de PSU samen: de grootste (de Parti Socialiste Autonome) was 
een afsplitsing van de sociaal-democratie; de tweede groepering, de Mouve
ment de Libération du Peuple, bestond voor een groot deel uit politiek 
ontheemde katholieke arbeiders; de derde groepering, getalsmatig het minst 
van gewicht, omvatte ex-communistische intellectuelen (zoals Serge Mallet en 
Jean Poperen), geschaard rond het blad Tribune du communisme, die na de 
Sovjet-invasie in Hongarije de PCF verlaten hadden. 

- De Noorse SF tenslotte kwam mede door het inspirerende Deense 
voorbeeld tot stand; kristallisatiepunt van de partij vormde een groep 
intt'llectuelen rond het blad Orientering, dat reeds een aantal jaren binnen de 
sociaal-democratie tn oppositioneel geluid had laten horen. 
Ten~ijl de concreet:.-organisatorische wegen waarlangs de partijen tot stand 
zijn gekomen dus uiteenliepen, is het tegelijkertijd frappant dat hun oprich
ting steeds direct verband hield met vraagstukken van de internationale 
politiek. De PSP kwam voort uit vredesgroeperingen en ontleende haar 
!Jestaansrecht eerst en vooral aan de strijd tegen de kernbewapening; de 
Deense SF ontstond omdat een grote groep dissidente communisten weigerde 
zich nog langer met de Sovjet-Unie te identificeren; de directe aanleiding voor 
de oproep om in Noorwegen eveneens een SF te vormen was de groeiende 
bereidheid van de sociaal-democratie om kernwapens op Noorse bodem te 
laten installcr<'n; de oprichting van de PSU kan alleen begrepen worden in sa
menhang met de Franse koloni<'le oorlog in Algerije. 

II 

Omdat de aandacht zeker in de eerste jaren vooral gericht was op de 
verhouding tussen staten legden de vier partijen aanvankelijk weinig nadruk 
op die onderwerpen die als traditionele thema's van de socialistische 
bcv.eging worden gezien: lonen, prijzen, huren, werkgelegenheid enz. Lorenz 
merkte over de Noorse SF op: Tijdens de eerste jaren speelden noch de 
binnenlandse noch de ecorwmi.-che politiek een rol. Het hoofdaccent lag op de 
terrein.en van de buitenlandse en de bewapeningspolitiek.' En Van der Land 
constateerde op grond van zijn enquête onder 89 van de honderd eerste PSP
leden dat meer dan 94 procent op de vraag welke concrete doelstellingen de 
partij als eerste zou moeten nastreven antwoorden gaf 'die betrekking hebben 
op de de/ensie en wat daarmee samenhangt.' 68 van de ondervraagden (76 
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procent) gaven 'geen enkel antwoord dat betrekking heeft op de economische 
organisatie van de maatschappij.' Met deze ietwat eenzijdige profilering houdt 
verband dat op de gebieden van binnenlandse en economischP politiek geen 
relevante alternatieven voor het 'oud-socialistische' denken ontwikkeld wer
den (en misschien welniet ontwikkeld konden worden). Schmiederer consta
teerde bijvoorbeeld dat de sociaal-economische eisen van de Deense SF 
nauwelijks verschilden van die der andere linkse partijen. En ovPr de sociaal
economische eisen van de vroege PSP is terecht aangetekend dat zij '1reinig 
radicaal' waren: 'het zijn eisen, die ook door de Partij van rfp Arbeid als 
redelijk u·orden erkend. '3 Naar verhouding het meest creatief op dit terrein 
was de PSU: de theorie van de 'nieuwe arbeidersklasse'(technici. managers), 
die als gevolg van de industriële automatisering bezig zou zijn te ontstaan. 
vestigde de aandacht op belangrijke veranderingen binnen de hedrijven4 ; 

toch leidde ook deze analyse, voor zover ik dat kan beoordelPn, niet tot een 
baanbrekend te noemen programmatische vernieuwing. Ovnigens moet 
hieraan worden toegevoegd dat de partijen in een later stadium wèl grotere 
aandacht voor binnenlandse en economische vraagstukken hebhen gekregen. 
Opvallend is daarbij dat ze allemaal groot belang hechten aan Pxperirnenten 
met zelfbeheer en dat ze een gezond wantrouwen tegen overmatige centralisa
tie koesteren - zowel op het vlak van de maatschappij als gebPel als binnen 
de partij. De PSU bepleit al vele jaren de autogestion: een gedecentraliseerd 
socialisme, gebaseerd op arbeiderseigendom der produktiemiddelen. De 
Deense SF ziet nogal wat in een combinatie van parlementaire en radende
mocratie. De opvattingen van de PSP en de Noorse SV zijn hieraan verwant. 

111 

De partijen zijn intern betrekkelijk sterk gedecentralisePrd. AfdPiingen en 
andere regionale onderdelen van de organisatie beschikken in de praktijk 
over grote zelfstandigheid. Een logisch gevolg daarvan is dat de centrale 
leidingen (partijbesturen) nogal zwak zijn en een enigszins ondergeschikte rol 
vervullen. Terwijl daardoor enerzijds initiatieven vanuit de partijbasis alle 
ruimte krijgen (ongetwijfeld een positief gegeven) bezit de organisatie 
anderzijds op landelijk-centraal niveau geringe slagkracht (evenzo ongetwij
feld een negatief gegeven). Niet alleen is de politiek leidinggevende rol van de 
centrale besturen niet zeer indrukwekkend, ook de partijapparaten worden -
gedeeltelijk bewust - kleinschalig gehouden. Omdat de partij als organisatie 
geen hoge prioriteit geniet, zijn ook de verplichtingen van df' leden gering. 
liet wordt geheel aan henzelf overgelaten te bepalen hoPveel tijd ze in 
partijwerk steken en waaraan zij die tijd willen besteden. Het gevolg hiervan 
is dat er zowel zeer actieve als geheel niet actieve ('papieren') leden bestaan. 

72 



Afgezien van de Noorse SV, die zo'n 15.000 leden omvat, kennen de 
linkssocialistische partijen weinig georganiseerde aanhangers. Het aantal 
partijleden als percentage van het aantal stemmers komt zelden boven de vijf. 
Het ledental van de Deense SF varieert ruwweg van vier- tot achtduizend, dat 
van de PSP van vijf- lot tienduizend, terwijl het ledental van de PSU na een 
hoogtepunt in 1968-'69 (ruim 15.000) inmiddels is gedaald tot ongeveer 
drieduizend. Hier komt dan nog bij dat de doorstroming van leden omvang
rijk is (opnieuw lijkt de Noorse SV hier iets af te wijken). Voor de Deense SF 
wordt geschat dat er een harde kern van tweeduizend leden beslaat; de rest 
circuleert in en uit de organisatie. De PSU staat bekend als een doorgangs
huis dat 'voortdurend in staat is nieuwe activisten te recruteren, maar ze niet 
vast kan houden.' Ook van de PSP is wel hetzelfde gezegd. 5 

Gevolg van het zwakke centrale apparaat, het relatief kleine ledental en 
de grote ledencirculatie is dat activisten zeer snel van de partijbasis naar 
hogere partijorganen op kunnen klimmen. Ter illustratie: enquêtes onder de 
gedelegeerden van de in 1976, 1977 en 1978 gehouden partijcongressen 
van de Deense SF loonden aan dat steeds een vijfde der afgevaardigden 
korter dan twee jaar partijlid was. Ook daar zitten natuurlijk weer voor- en 
nadelen aan. Positief is dat de doorlaatbaarheid van de organisatie de partijen 
gevoelig maakt voor wat er in de sociale bewegingen leeft; negatief is dat 
partijbestuurlijk onervarenen (te) snel grote politieke verantwoordelijkheid 
moeten dragen. 

IV 

Zowel de structurele politieke 'dubbelzinnigheid' van de linkssocialistische 
partijen (hun voortgaande zoektocht naar een socialistische weg Lussen 
sociaal-democratie en (neo)stalinisme) als hun bijzondere organisatorische 
kenmerken rnaken hen gemakkelijk het slachtoffer van vleugelvorming en 
afsplitsingen. Ik zou hier twee hoofdvormen willen onderscheiden: 

a. Op de eerste plaats zijn er groepen van partijleden die - gewoonlijk onder 
invloed van leninistische Lendensen in de jongerenbewegingen - de moeder
organisatie willen omvormen tol een gestroomlijnde proletarische voorhoede
partij, die radicaler is dan de reeds bestaande 'reformistische' en/of 
'revisionistische' communistische partij. Talloos zijn de daaruit voortgeko
men afsplitsingen bij de PSU geweest. Maar ook de PSP en de beide SF's 
hebben dergelijke scheuringen gehad. In Noorwegen groeide vooral in de 
jongerenorganisatie vanaf 196 7 een Maoïstisch gezinde oppositie, die in 
1969 de partij verliet en in 1973 de communistische arbeiderspartij (AKP
ml) oprichtte - overigens een naar verhouding invloedrijke Maoïstische 
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organisatie, die in vele gebieden sterker is dan de 'oude' Noorse communis
ten. In Nederland was er de Aktiegroep Proletaries Links, een aanvankelijk 
politiek heterogeen gezelschap, dat zich na in 1972 de PSP te hebben 
verlaten in Trotskistische richting ontwikkelde en in 197 4 de lnt(nationale 
Kommunistenbond (IKB; inmiddels S(ocialistiesé) A(rbeiders)P(artij)) vorm
de. De oppositie binnen de Deense SF was aanvankelijk wcllif'ht politiek nog 
rijker geschakeerd dan Proletaries Links; de organisatie die <'r in 196 7 uit 
ontstond (Venstresocialisterne - VS) ontwikkelde zich echter niPt tol een 
traditionele kaderpartij, doch eerder tol een 'linkse linkssocialistische partif, 
die overigens ook in het Deense parlement vertegenwoordigd is en een niet 
onbelangrijk stemmenaantal weet te verwerven. 6 

b. Op de tweede plaats zijn er groepen van partijleden die nauwe samPnwcr
king nwt of zelfs opgaan in de sociaal-democratie nastreven. Bij dt· PSU hepft 
men kunnen zien hoe de voormalige partijleider Michel Roeani in 197 4 met 
ruim een kwart van de leden overstapte naar de socialisten van MittPrand. In 
dezelfde tijd verliet een aanzienlijke groep PSP-leden (de zogenaamde 
'Oosterhesselen-groep') de partij, daar deze onvoldot'nde stPun zou geven 
aan het kabinet Den Uyl. 

Belangrijke afsplitsingen die zich bij een communistische partij aanslo
ten zijn bij mijn weten niet voorgekomen. Een veelzf'ggende zaak. voor zover 
het de aantrekkingskracht van het communisme betreft. W èl zijn er steeds 
weer groepen van ex-communisten geweest die zich bij de linkssocialisten 
voegden. De Nederlandse Socialistische Werkers Partij (Henk Gortzak e.a.) 
was er in het begin van de jaren zestig een voorbeeld van. Ook de Noorse SV 
nam 197 5- '76 prominente ex-communisten op, toen de communistische 
partij zich in strijd met eerdere voornemens niet bij de nieuwe linkssocialisti
sche organisatie aansloot. 

V 

Een vergelijking van trends in de sociale samenstelling van partijen is niet 
alleen moeilijk omdat veel gegevens ontbreken, maar ook omdat niet zeker is 
dat bij verschillende enquêtes en in verschillende landen met een bepaald 
begrip (bijvoorbeeld: arbeiders) helemaal hetzelfde wordt bedoeld. 7 Onder 
veel voorbehoud meen ik f'chtf'r toch enkele ontwikkelingslijnen te kunnen 
signaleren. 

a. Onder invloed van de jeugdrevolte van de jaren zestig en daarna lijken alle 
besproken partijen een verjongingskuur lf' hebben ondergaan. De PSU telde 
zowel in 1962 als in 1968 ruim 40 procentleden van 35 jaar of jonger; in het 
begin van de jaren zeventig was dat perct'ntage tot 56 gesteg<'n. Voor de PSP 
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lijken geen vergelijkbare cijfers te bestaan; niellemin beschikken we over 
indicaties: een telling op grond van aanmeldingsformulieren 195 7-'63 liet 
zif'n dat ruim 42 procent niet ouder dan veerligjaar was; van de 989 nieuwe 
leden die zich in 1973 aanmeldden, was 85 procentniet ouder dan dertig en 
7,5 procent Lussen de dertig en veertig jaar. Een in 1978 gehouden 
steekproef liet zien dat 82 procent jonger dan 35 was. Voor de Deense SF 
geldt dat de gemiddelde lt>eftijd van de afgevaardigden op partijcongre~n 
van 38,5 jaar in l9S9 daalde lot 34 jaar in 1981. Toch lijkt deze laatste par
tij iets minder 'jong' te zijn dan PSU en PSP; dat kunnen we althans 
vermoeden gezien het feil dat lll 197 4 ongeveer ct8 procent der leden 34 jaar 
of jonger was. 

b. Ook de vrouwenbeweging lijkt haar invloed te hebben doen gelden. In de 
PSU nam het percentage vrouwelijke leden toe van 20 in 1962, via 25,2 in 
1968 tol 33,0 in 1981. In de Deense SF groeide het aandeel van de 
vrouwelijke afgevaardigden op de congressen van 5 procent in de periode 
1959-'63 tol 29 procent in de jaren 1981. Bij de PSP liep het percentage 
licht op van ruim 29 in de jaren 1957-'63 Lol 36 in 1981. 

c. Wat het aandeel der handarbeiders betreft lijken er twee trends te 
bestaa11. In de partijen die met een betrekkelijk groot percentage begonnen is 
de ontwikkeling neerwaarts, terwijl in de partijen die met een zeer klein 
percentage begonnen de ontwikkeling voorzichtig opwaarts lijkt te gaan. De 
PSP teldP 195 7- '63 bijna 24 procent handarbeiders; in de jaren zeventig is 
dat gedaald tot 4 à 5 procent. De Deense SF bestond in het begin 
vermoedelijk in meerderheid uit handarbeiders, vooral geconcentreerd in 
Kopenhagen en andere grote steden; het aantal arbeidersgedelegeerden op 
de partijcongressen zakte echter van 60 procent in 1959 tot 32 procent in 
1981. Daarentegen is het percentage bij de PSU licht stijgend ( 1968: 12,9 
procent; 1972/73: 13.9 procent; 1981: 16 procent), waarbij evenwel de 
dramatische daling van het ledental verdisconteerd moet worden (1969: 
15.600; 197 4: 6.000; 1979: 3.200). De Noorse SFjSV, begonnen als bijna 
pure intellectuelenorganisatie, heeft inmiddels een redelijke invloed in 
arbeidersmilieus verworven. 

VI 

Wat is de betekenis van dt' linkssocialisten in het politieke krachtenveld? 
Hun buitenparlementaire invloed is niet steeds even gemakkelijk in te 

schatten. Terwijl de vier partijt>n alle sterk beïnvloed zijn door de nieuwe 
sociale bewegingen en de tweede golf van de vrouwenbeweging, loopt hun 
belangstelling voor en betekenis in bedrijven en vakbeweging uiteen. Dat de 
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Linkse resultat .. n bij parlementsverkiezingen 1956-1981 in procenten 

Denemarken Noorwegen 

SD DKP SF VS Totaal DNA NKP 

1956 
1957 39,4 3,1 42,5 48,3 3,4 
1959 
1960 42,1 Ll 6,1 49,3 
1961 16,8 2.9 
1963 
19M 4L9 L2 5,8 48.9 
1965 13,1 lA 
1966 38,2 0.8 10.9 49.9 
1967 
1968 34,2 LO 6,] 2,0 43,3 
1969 '~6.5 LO 
1971 37.3 1.4 9,] L6 49.4 
1972 
1973 25,6 3,6 6,0 L5 36.7 35.3 
1975 29.9 4,? 5,0 2,1 4L2 
1977 37.0 3,7 3.9 2,7 47.3 42,3 0.4 
1979 38.2 1.9 5,9 3,7 49.7 
1981 37.3 0,3 

Afl•ortingen: 
DNA Del Norske Arbeiderparli 

SD Socialdemokratiet NKP Norges Kommunistiske Parti 
DKP Danmarks Kommunistiske Parti SF Sorialistisk Folkeparti 
SF Sorialistisk Folkeparli SV Sorilistisk Valgforbund 
vs V enstresocialislenw (\anaf 1975: Socialistisk Venstrepar!i) 

Deense SF naar verhouding een grote inbreng in de vakbeweging heeft, is 
niet verbazend gezien de oorsprong van de partij. De PSU heeft enige invloed 
in de onafhankelijke vakcentrale CFDT en vervulde bij arbeidsconflicten 
soms een belangrijke rol (bijvoorbeeld bij LIP in Besançon). 8 De Noorse 
SF jSV, gedurende de eerste jaren een partij zonder noemenswaardige 
contacten in de vakbeweging, staat sinds de jaren zeventig in dit opzicht als 
een serieuze factor bekend. Alleen de PSP wijkt af. Deze partij heeft zich tot 
nu toe niet kunnen ontwikkelen tot een aantrekkingspool van gewicht voor 
strijdbare arbeiders en employés. 

De parlementaire invloed, die uiteraard ook verband houdt met de 
buitenparlementaire invloed, wordt in belangrijke mate medebepaald door 
twee factoren: de politieke betekenis van de gehele linkerzijde en de 
samenstelling van die linkerzijde. Drie gevallen blijken zich in de praktijk 
voor te doen (vergelijk voor gevallen 2 en 3 ook de tabel met verkiezingsre
sultaten): 
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Nederland 

SF sv Tolaal PvdA CPN PSP PPR Tolaal 

32,7 4.7 37.4 
51,7 

30.3 2,4 1.8 34.5 

2,4 .52,1 
28,0 2,8 3,0 33.8 

6.0 50,.5 

23.6 3.6 2.9 30.1 

3,5 51,0 
24,7 3.9 1,4 1.8 31.8 
27,3 4,5 1.5 4.8 38.1 

11,2 46.5 

4,2 46,9 33,8 1,7 0,9 1,7 38.1 

4,9 42.5 28.3 2,1 2,1 2.0 34.5 

PvdA Parlij van de Arbeid 

CPN Communistische Parlij van Nederland 

PSP Pacifistisch Socialistische Parlij 

PPR Politieke Partij Radikalen 

l. Het Franse geval: er bestaan - zeker de laatste jaren weer - reële 
mogelijkheden voor een linkse meerderheid, zoals ook de verkiezing van 
Mitterand heeft aangetoond. De linkerzijde omvat twee grote partijen (soci
aal-democraten en communisten). De PSU is in deze situatie de primus inter 
pares van klein links; daarnaast zijn voornamelijk enkele Trotskistische 
groepen van gewicht. Op het parlementaire vlak speelt de PSU geen rol van 
betekenis. De centrale intern-linkse strategische discussie betreft de verhou
ding tussen communisten en sociaal-democraten. 

2. De Deense en Noorse gevallen: nu en dan bestaan er reële mogelijkheden 
voor een linkse meerderheid; de communistische partij is relatief onbelang
rijk (zit soms niet eens in het parlement). Alles draait hier om de samenwer
king tussen sociaal-democraten en linkssocialisten. Onvermijdelijk vloeien 
daaruit strategische discussies voort: als een linkse meerderheid mogelijk-
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heid is, moelen de linkssocialisten dan een sociaal-democratische regering 
gedogen en \ per maalregel beoordelen, of moelen zij onder bepaalde 
voorwaarden aan zo'n r·egering deelnemen? Meningsverschillen hierover 
kunnen zeer ingrijpend zijn; het afsplitsen van VS in Denemarken was een 
gevolg van conflicten binnen SF over hel gedogen van een sociaal-democrati
sche regering. 

3. Hel Nederlandse geval: een linkse meerderheid leek hier lol zef'r kort 
gelcdf'n onmogelijk; de communistische partij is wel in lwl parlement 
vertegenwoordigd maar Loch Larnelijk onbelangrijk. Klein-links is verdeeld in 
drie (voor 1967: in twee) ongeveer even grote partijen. Zowel hel nnibreken 
van een reëel perspectief op en linkse meerderheid als de vcrdt·ddheid van 
klein-links hebben tot nu toe de directe politieke invloed van de linkssocialis
ten op de sociaal-dernocraten minimaal gemaakt. (Mocht de huidige electora
le groei van de sociaal-democratie bestendig zijn, dan zouden echter de 
Scandinavische strategische discussies voor Nederland verrassend actueel 
kunnen blijken.) 

VII 

Bekijken wt> de huidige toestand van de vier linkssocialistischt• partijen, dan 
kunnen we de volgende gemeenschappelijkht>dcn aangeven: 

- Zij distantiëren zich van beide grote mogendheden; 
- Zij keren zich tegen de bewapeningswedloop in het algemeen en 

tegen de nucleaire bewapening in het bijzonder; 
- Zij bepleiten vèrgaande democratisering van het dagelijks leven 

(wonen, werken, gezondheidszorg etc.): 
- Zij streven naar decentralisatie van de staatsmacht (bijvoorbeeld 

door uitbreiding van de parlementaire demoeratic met basisdemocratische 
organen); 

- Zij zijn zeer ontvankelijk voor de eisen van nieuwe en oude sociale 
bewegingen (vrouwenbeweging, milieubeweging enzovoorts); 

- Zij zijn intern nogal zwak gestructureerd: de centrale leiding is beslist 
niet almachtig; de afdelingen en regio's beschikken over grote zelfstandig

heid: 
- Aan de leden worden nauwelijks plichten opgelegd (bijvoorbeeld 

colporteren met het partijblad, werken in bepaalde actiegroepen of vakbon
den); 

- Zij beschikken over een parlementaire vertegenwoordiging en mede 
daardoor over een naar verhouding brede periferie (mensen die sympathie 
voelen voor de partij zonder er lid van te zijn). 
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Merkwaardig is nu dat steeds meer van deze linkssocialistische kenmerken 
ook op andere partijen van toepassing blijken. Drie voorbeelden: 

a. De Z~reedse communistische partij besloot al in de jaren zestig (mede uit 
vrees dat ook in eigen land naar Deens en Noors voorbeeld een linkssocialis
tische partij zou worden gevormd) tol ingrijpende hervormingen: ondermeer 
werd het bureaucratisch ('democratisch') centralisme afgeschaft en kreeg 
kritiek op de Sovjet-Unie een kans. Als symbolische afronding van deze 
ommezwaai veranderde men de naam van de partij in 196 7 in V änsterpar
tiet-Kommunisterna (VpK - linkse partij/communisten). 

b. Onder invloed van het "eurocommunisme' maakt de Britse communisti
sche partij diepgaande veranderingen door: de partij lijkt sedert de tweede 
helft van de jaren zeventig enigszins op een conglomeraat van individuen en 
actiegroepen, die naast hel dagblad Moming Star (dat niet door de partij 
gecontroleerd wordt en een klassiek Moskou-gezind standpunt inneemt) 
vooral het heterodoxe tijdschrift Marxism Today doet verschijnen. 

c. Een derde geval vormen de Westduitse Grünen. Op grond van de 
specifieke situatie in de Bondsrepubliek - waar initiatieven om een 'echte' 
linkssocialistische partij op te richten keer op keer zijn mislukt- is langs een 
omweg deze quasi-linkssocialistische groepering lot stand gekomen. Hoewel 
formeel niet socialistisch vertonen de Grünen, die in 1983 bij de verkiezin
gen voor de Bundestag 5,6 procent van de stemmen verwierven, alle zojuist 
opgesomde kenmerken. 

Dat ook de ontwikkeling van de CPN met deze trends samenvalt, behoeft 
waarschijnlijk geen verdere toelichtingY 

Noten 

* Marcel van der Linden behoort tot de wetenschappelijke staf van het Internationaal Instituut 
'oor Sociale Geschied<>nis in Amsterdam. 

l. Globale overzichten van het linkssocialisme tijclens het interbellum geven Michel Dreyfus. 
'Bun·au de Pariset bureau de Londres: Ie socialisme cle gauche en Europe entre les deux 
guerres'. in: Le Mouvement Social, Nf. 112 (juli-september 1980), pp. 25-55, en Willy 
Buschak. 'Das Londoner Büro - Linkssozialismus in der Zwischenkriegszeit'. in: ]ürgen 
Baumgarten (Hrsg.), Linkssozialisten in Europa, Hamburg (Junius Verlag) 1982. pp. 173-
215. Bij Dreyfus vinclt men talrijke verdere literatuurverwijzingen. 
O,N het linkssocialisme vlak na de Tweede Wereldoorlog is betrekkelijk weinig geschreven. 
Een uitzondering 'ormt in dit opzicht de WPstcluitse ontwikkeling. Vergelijk Peter Kule
mann. Die Linke in WestdPatschland nach 1945, Hannover/Frankfurt (SOAK/ISP) 1978. 
<'n Siegfricd Heimann. 'Zum Sdwitt'rll linker Sarmnlungsbewegingen zwisdlf'n SPD uncl 
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KPD/SED nach 1945: Die Beispiele USPD und UAPD', in: Rolf Ebbighausen/Friedrich 
Tiernann (Hrsg.). Das Ende der Arbeiterbeue{[ung in Deutschland?. Opladf'n (Westdeulscher 
Verlag) 1981 .. pp. 301-322. 

2. Ormangrijke studies, gev.ijd aan de PSU. zijn: Guy Nania, Un parti de la f!.""clre: Le PSU, 

Parijs (Gedalge) 1966: Roland Cayrol, 'Histoire el sociologre d'un parlÎ, in Michel Rocard. 
Le PSU et l'urwnir .socialist'' de la France, Parijs (Editions du Seuil) 1969. pp. 7-44: Guy Na

nia. Le PSU avant Rocard, Parijs (Editions Roblot) 1973: Charles Hauss, Tlre Ne" Left in 
France: The Unified Socialist Party, Westporl, Conn./London (Greenwood Press) 1978 
01er de Deense SF: Ursula Schmiederer, Die Soziali.stische Volk.spartf•i Vänemarks, 

Frankfurt (Verlag Neue Kritik) 1969 en John Logue, Sociali.sm and Almndanre. Radical 

Socialism in the Danish Welfare State, Minneapolis (Universitv of Minnesola Press) 1982. 
Over de PSP: Lucas van der Land, liet ontstaan van de Purifistisclr Socialistisclre Partij. 

Amsterdam (uitgeverij De Bezige Bij) 1962 en Ontrwpenend. Geschiedenis''"'' 25 jaar PSP. 

Amsterdam (W(•tenschappelijk Bureau PSP) 1982. Over de Noorse SF/SV is mij alleen een 
kleinere monografie bekend: Einharl Lorenz. 'Linkssozialismus in Norwq(<'ll ·. in: Baumgar
ten. a.\\ .. pp. 33-57. In de door Baumgarten geredigeerde bundel zijn nog enkele andere 
relevante artikelen opgenomen, namelijk: Baaslrup Lund, 'Sozialistisclw Volksparlei (SF) 
und Linkssozialiste11 (VS) - lhnische Parleien zwischen Sozialpartnersdraft und Klassen
kamp! (pp. 58-84): Rob Gerretsen/Marcel va11 der Linden, 'Die Pazifistisdr-Sozialistische 
Parlei (PSP) der Niederlande' (pp. 85-1 06): Jacques Kergoat. 'Die Part i Socialiste Unifié 
(PSU) in Frankreich · (pp. 107 -129). 

:3. LorerlZ, a.w .. p. 40: Van der Land, a.w., pp. 33, 34, 41. 118: Schmiedercr. a.w .. pp. 48, 
119. 

4. Vergelijk in het bijzonder Serge Mallet, La nouvelle classe ouvrière, Parijs (Editions du Seuil) 
1963. 

5. Logue, a.w., p. lOl; Hauss, a.w., p. 55. Logue constateert overigens dat dt> organisatorische 
z"akte van de Deense SF belangrijke politieke gevolgen heeft: in het geval van een politieke 
nederlaag is het waarschijnlijker dal de partij zich zal concentreren op een discussie over 
ideologie en strategie. dan op partij-orbouw in organisatorische zin; ook lt?idt de organisalori
sdw zv.akte lol een parlementaire fixatie. omdat alleen de parlementsfractie gemakkelijk 
toegang lol de massamedia heeft en alleen via de massamedia - en niet via het eigen 
apparaat - de kiezers bereikt kunnen worden. (Logue, a.w., pp. 102-103). 

6. Venstresocialisterne (linkssocialisten), dat ten tijde \an het eerte partijcongres in maart 
1968 zo'n 3.500 leden telde, omvalle aanvankelijk naast politiek ongebonden socialisten 
ook Trotskisten, Maorsten, anarchisten en 'blomsterborn '(hippies). Door interne tegenstellin
gen raakte de partij, die bij de verkiezingen van 1968 vier parlemenlszetels veroverde, al 
gauv. in verval: het aantal leden daalde drastisch (in 1973 waren er nog maar 300 over) en 
tijdens de verkiezingen van 1971 en 1973 bleef de partij onder de parlementaire 2%
drempel. Een 'neo-leninistische' groep nam vervolgens de leiding in handen. reorganiseerde 
de partij (centralisatie, leden werden verplicht tol activisme en deelneming aan scholingen) 
en legde de nadruk op politiek werk in vakbonden en bedrijven. De remedie bleek te werken. 
Het aantal leden steeg weer (in 1978: 2.000): vanaf 1975 zat de partij weer in het 
parlenwnl. Momenteel beschikt ze over vijf zetels. Ondanks de grotere centralisatie en 
aandacht voor kadervorming kentVSopen discussies met vele interne fracties en tendensen. 
Ongeveer éénvijfde der partijleden is industriearbeider. De laatste jaren is er sprake van 
voorzichtige toenadering Lussen SF en VS. Deze werd mogelijk nadat een aantal 'rechtse' 
invloedrijke SF-leden, die een sociaal-liberaal kabinet wilden steunen, de partij had verlaten. 
Zie behalve Lund, a.w., pp. 69-83 ook Per Askholm Madsen/Jens Ouo Madsen. 'VS's 
Historie - Et Uudforsket Omräde', in: Arbog Jor Arbejderbevae{[elsem Historie, 1977, pp. 
176-193. 

7. De gegevens over de PSU kunnen gevonden worden bij Nania. Un part i de la gauche, pp. 90-
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120: Nania. Le PSU nPwlt Rocard. pp. 111-133: Cayrol. a.w .• : Hauss. a.w .. pp. 69-98: 
Kergoal. a.".. pp. 128-129: en hij Roland Cayroi/Yvt•s Tavemier. 'Sociologie des 
adhérf'nls du Parti Socialiste Unifif>". in: Revue FrançuisP de Science Politiq1u', vol. XIX 
(1969). pp. 699-707. 
Dt> gt>gevens ovt>r de Deenst> SF zijn afKomstig van Logue. a.w .. pp. 205-245. 
De geg<'vens over de PSP zijn )Pn dele afKomstig uil hel nog ongPordende partijarchieL .Jack 
Hofman was zo vriPndPiijk enkelP relevaniP docum<>nlcn voor mij op Ie zoeken: in hPl 
bijzonder a. <'en door HPnk Branderhorst opgesteld overzicht. gcdait'erd mei 1963. waarin 

3922 aanmeldingsformulieren uil dP jaren 195 7- '63 verwerk i zijn: b. <>en nola van Henk 
Branderhorst aan hel Partijbestuur. gedateerd 21 januari 197 4, waarin dP ledt'n die zich in 
1973 hadden aangPrneld (989 personen) en die bedankt hadden (711 JWn>oown) doorgelicht 
"onien. Daarnaast stelde Jack Hofman mij ook nog enkele gegevens l<'r beschikking, 
ontleend aan een uil 1981 dalt'rende compulerlelling van parlijiPden. Vooris zijn gegevens 
Ie 'inden in On(s){{elloegen van 12 april 1980 (betreffende een PnquNe uil 1978: naar hel 
schijnt niet steeds betrouwbaar) en in hel recente artikel van Lt>o Plaivoel. 'PSP
kongn·sgangers doorgelicht'. in: Sociulistisch Perspektief Nr. 25 (maart 198éi). pp. 29-37 
(belrPflendP de afgevaardigden van hel partijcongres van novemlwr 1984). 
Van de Noors<' SF/SV heb ik geen rt'lcvanle cijfers. 

8. Over hel bcdrijve1merk van dP Frans<' linkssocialislen: Jacques Capdevielle/Roland Cayrol. 
'Lt>s groupes d'entreprisc du Psu·. in: Revue Française de Science Politique, vol. XXII 
(1972). pp. 89-107. 

<J. Ni!'l alleen bij de CPN, maar ook bij de commu11istische parlije11 va11 ZwPden e11 Grooi
Brillallllie bestonden tradilioneel-denkt'llde opposities, die na connieten de parlij verlieten. 
In Z"ede11 vorrmie de oppositie in 1977 de Arbetupartiet Kommunisterna (APK), die bij de 
verkiezingen van 1982 een slemnwnperccnlage van 0,1 verwierf: in Grool-Brillannie 

onlslond eveneens in 1977 de Nen Communist Party (NCP). die op haar hooglepuni circa 
800 leden lelde. De chronische zwakte van deze orthodoxe afsplilsinge11 dot'! niet alleen 
,·errnoedPn dat 'horizontale' partijvorming ook in Nederland weinig kansen op succes heeft, 

maar maakt bovendien duidelijk dal de omvorming van communistische partijen hoogstwaar
schijnlijk niel meer ongedaan kan worden gemaakt. 
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PCI: vrouwenstrijd 
partij 

. 
In een massa-

Is de dubbele loyaliteit een rem op de 
vrouwenbevrijding of een perspectief naar een 
doorbraak? 

Maartje van Hengel* 

Abstract 

In de PC/leefde aanvankelijk de angst dat het feministische karakter van de 
uroUianstrijd het proletarische karakter van de partij zou verandNen. Sinds 
In de PC/leefde aanvankelijk de angst dat het feministische karakter van de 
ur01menstrijd het proletarischP karakter van de partij zou vPranderer!. Sinds 
1979 rmrdt in de partij erkend dat de seksetegenstellingen in alle lagen en 
klassen voorkomen. De PC/ ziet nu de vrouranbevrijding als van razenlijk 
belang voor de mannen, voor het revolutionaire proces en voor de hele 
maatschappij. Maar de eenheid van de partij staat -ook voor de PCI-vrowan 
- voorop. De partij is deelvan de Italiaanse arbeiderscultuur. Tradities rond 
de mannelijkheid, maar ook de onderlinge hulpvaardigheid, zijn hierin 
belangrijk. In deze situatie kan de voomilgang van de vrouwenbeweging 
binnen de partij slechts geleidelijk en via u·erken in de breedte worden bereikt. 
Daarbij u·urdt gebruik gemaakt van de inzichten van de autonome vrouwenbe
r<eging die uitgaat van het stellen van eisen vanuit een positie van kracht. van
uit een besef dat vrouweneisen een algemeen maatschappelijk belang dienen. 
Dit is een verschi.l met de vrouwenbe~eeging binnen de linkse partijen in 
NedPrland. De dubbele loyaliteit met de partij en met de autonome vrouwenbe
u·eging is voor de PCI-vrouwen noodzakelijk om een doorbraak t•an haar 
inzichten in die partij te bewerh:stelli.gen. 

'Wanneer de vrouwenmassa's en haar beu:egingen enerzijds en de PC/ als 
vooroplopende macht bestaande uit mannen en vrouu·en anderzijds uit vrije 
1ól, maar gedreven door een diepe motivatie, tot elkaar komen, dan u·ordt er 
in dit land en in deze maatschappij een enorme creatieve kracht vrijgemaakt, 
een geweldige hoeveelheid vernieuwende energie, een rivier zo groot dat geen 
enkele dijk haar zal kunnen tegenhouden.' 

Deze verwachtingsvone woorden werden in juli 1981 uitgesproken door PCI
Ieider Berlinguer. Twee maanden na zijn dood, vorige zomer. stonden zij met 
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grote roze leners op een immense spiegelwand op het nationale vrouwenfesti
val van de l'Unità in Turijn geschilderd als een opdracht aan alle vrouwen èn 
mannen in de PCI. Daar beklommen behalve vrouwen vooral veel mannelijke 
PCI- en vakhondskopstukken de podia om lofredes op de vrouw en de 
vrouwenstrijd af te steken en om uit te leggen welk een nieuw licht de 
vrouwenbeweging op de hele samenleving en de politiek werpt, om te laten 
zien hoe onmisbaar de vrouw in haar onmetelijke vrouwelijke kwaliteiten is 
als inspiratiebron voor de partijpolitiek, hoe de massa's vrouwen een 
geweldige energiebron voor de revolutionaire kracht van de hele arbeiders
klasse zijn, hoe de vrouwenbeweging nieuwe vormen schept die het revolutio
naire proces en de politieke strijd inhoudelijk en kwalitatief vemieuwen. De 
partij heeft niet alleen de vrouwenbeweging als vernieuwingsbron ontdekt, 
maar ook De Vrouw als kwalitatief nieuwe categorie. 

Binnenkomen 

Dat is wel eens anders geweest. In de communistische traditie werden 
vrouwenbelangen afgeleid van klassebelangen. De PCI stond dan ook zeer 
huiverig, zelfs afwijzend tegeuover het verschijnsel vrouwenbeweging. Het is 
evenwel de vrouwenbeweging geweest die in de jaren zeventig felle strijd 
heeft gevoerd voor de totstandkoming van een aantal voor vrouwen belangrij
ke wetten, zoals de wet op de gelijkheid in behandeling en betaling, de wet op 
de echtscheiding, de abortuswet, de wet op het moederschap, de wet op 
gelijke rechten binnen het gezin. Slechts onder grote druk van de vrouwenbe
weging en schoorvoetend heeft de PCI zich voor deze wetten hardgemaakt. 
Zoals een vrouw op het U DI-congres ( Unione Donne Italiane) in september 
] 982 nog eens in herinnering riep: 'De UDI heeft ervoor moeten knokken om 
de PC! überhaupt een goed standpunt over abortus in te laten nemen, bang als 
zij 1ms voor verlies 1>an aanhang onder de meer behoudende katholieken. Zij is 
zich pas echt met al haar kracht op de abortuszaak gaan storten omdat het een 
punt u·erd waarop zij zich politiek tegenova haar tegenstanders (DC) lwrz 
profileren en er dus purtijpolitieke winst uit te halen was.' Dat ging om wetten 
maken, parlementair werken, een bekende rnanier van politiek maken voor 
de PCI. Maar toen de vrouwenbeweging een radicale vlucht nam, toen in 
1978 de spreekkoren over de pleinen galmden dat de heksen terugwaren, 
toen de vrouwen in fakkeloptochten 's nachts de stralen barricadeerden om 
duidelijk te maken dat ze het eeuwige getreiter van de kerels op straat zat wa
ren, toen de woede ook woedende vormen aannam, toen vond de PCI het niet 
leuk meer en floot haar vrouwen terug. 'Campagne, binnenkomen, u'at daar 
buiten gebeurt is niet goed voor jullie. Wij kunnen het veel beter.' De PCI zag 
de sterke vrouwenbeweging als een gevaar: het feministische karakter ervan 
dreigde de eenheid en het proletarische karakter van de arbeidersklasse te 
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doorbreken en burgerlijke invloeden binnen te halen. Het anarchistische en 
radicalistische karakter van de vrouwenbeweging dreigde te veel ruimte te 
geven aan terroristische invloeden van onder andere de Rode Brigades. De 
PCI riep de communistische vrouwen op de gelederen te sluiten binnen de 
partij en liet daarmee een kans verloren gaan om zich met haar politieke 
organisatie aan te sluiten bij een zin1erende beweging. om de organisatie van 
de partij zelf in beweging te zetten. De woede verstikte, brak geen muren af. 
Het getij en de beweging verliepen en de vrouwen keerden terug naar hun 
huizen en zichzelf. 

Zoals de PCI als massapartij bang was om met de snelle ontwikkelingen 
van groepen mee te gaan, zoals de PCI als een typisch in de Italiaanse 
politieke cultuur ge1nstitutionaliseerde partij bang was voor ongekende en 
onbeheerste actievormen, zo was de PCI als 'mannen 'partij bang voor de 
kracht en de woede van de vrouwen die zich behalve op het kapitalisme en het 
patriarchale machtssysteem ook op de mannen en de onderdrukking van 
alledag richtte. 

Dat één en ander toch doorwerkte, bleek toen in 1979 op het XVe 
congres werd erkend dat er naast klassetegenstellingen ook seksetegenstel
lingen bestaan die in alle klassen en lagen voorkomen, die niet rechtstreeks 
het gevolg van het kapitalisme zijn en derhalve ook niet met de overwinning 
op het kapitalisme opgeheven zullen zijn. Maar, zo besloot Berlinguer in zijn 
rede: 'De sociale revolutie en de bevrijding van de vrouu· rnaeten gelijk opgaan 
en elkaar ondersteunen.' Op het PCI-congres in Milaan in 1983 werd de 
vrouw omhooggestoken als subject in de strijd voor het democratisch 
alternatief. Zij zou het voortouw nemen om met haar ideeën, vanuit haar 
'anders zijn' de politiek inhoudelijk en de partijcultuur kwalitatief in een 
andere richting te leiden. 

Het anders zijn 

De diversità, het anders zijn van vrouwen is een cruciaal begrip, een nieuwe 
code geworden; het fundament waarop de vrouwenbeweging binnen de PCI 
haar politiek wil herdefiniëren. Dat begrip van de diversità en de specificità is 
overgenomen van de autonome vrouwenbeweging. Haar massale kracht 
richtte zich in de jaren zestig en zeventig op het terugdringen van de 
achterstelling, op het bevechten van gelijke rechten. Emancipatoire doelen 
werden door druk op parlement en instituties uit te oefenen bevochten. Deze 
druk werd bereikt door massamobilisatie met eisen die voor alle vrouwen van 
belang waren, door het georganiseerd uitdrukken van de collectieve woede. 
Toen stootte zij op grenzen. De grenzen van de toegankelijkheid en werkbaar
heid van politieke structuren, de masculiene cultuur, de politieke wil. Maar 
tevens stuitte zij op de ontoereikendheid van het begrippenkader, de 
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strategische concepten. Vrouwenbevrijding zou iets heel anders moeten zijn. 
Om dat begrip inhoud te geven trok de vrouwenbeweging zich in de periode 
van 1979-'82, die wel de Riflusso (het terugvloeien) genoemd wordt, terug 
voor zelfreflectie en heroriëntatie. Dat leverde een aantal nieuwe uitgangs
punten op. Het ging er niet langer alleen om, om zich te bevrijden van de ti
rannieke bedilzucht van de roomskatholieke kerk inzake seksualiteit en 
moederschap en van de onderdrukking van de vrouw doordat ze als 
lustobject, als verzorgster en als arbeidskracht wordt gebruikt, maar ook was 
het niet langer aan de orde om in het kielzog van mannen dezelfde posities en 
rechten als zij hebben, op te eisen en zich daarbij aan te passen aan de 
mannelijke normen en waarden. Nee, aan de orde is het ontmaskeren van de 
zogenaamde neutraliteit en het normaal zijn van de heersende masculiene 
ideologie, gedrags- en denkpatronen, om daardoor de psychologische en 
politieke ruimte voor vrouwen te bevechten om in positieve zin de vrouwelijke 
eigenheid, de vrouwelijke capaciteiten en wensen te ontdekken, te benoemen 
en te articuleren. Aan de orde is het anders zijn van vrouwen te profileren en 
in de maatschappij te verwerkelijken. 

PCI-vrouw Pasqualina Napolitano stelt 1: 'Wij willen onze eigen identiteit 
ontplooien, als mens en als vrouw. Wij willen niet meer afgeleide zijn van iets 
of iemand anders. Niet meer de echtgenote van ... maar ook niet meer de 
secretaresse van ... Voor ons staat de herori.ëntatie als totaal-indivi.du voorop. 
Wij vinden ni.et meer onze hele realisatie in het gezin of in het werk. Wij willen 
niet meer werkambities opofferen voor de liefde of voor het gezin, maar ook 
niet meer persoonlijk of geûnsgeluk opofferen voor een carrière. ' Het is één 
grote schreeuw: wij willen onszelf zijn op onze manier! 

Op sociaal-economisch terrein is dat de roep om betaalde en gekwalificeerde 
werkgelegenheid. Carla Passalacqua, landelijk coördinatrice van de CISL
vrouwen1: 'Betaald werk is de eerste en de belangrijkste eis, dè voorwaarde van 
economische zelfstandigheid. Wij willen produktiviteit verbinden met werk en 
ni.et produktiviteit met sociale bijstand. Vrouwen zijn niet gebaat bij een 
uitkering maar bij werk. Alleen dan kan de vrouw haar veranderende inbreng 
hebben in het maatschappelijk leven. Alleen dàn kan de broodnodige 
herverdeling van produktie en reproduktie werkelijkheid worden. Maar dan 
moeten er wel voorwaarden geschapen worden: drastische arbeidstijdverkor
ting en flexibilisering van werk; werktijden aangepast aan de behoeften van de 
arbeiders en arbeidsters, goede sociale voorzieningen en kinderopvang; de 
tijden van werk en maatschappelijke dienstverlening moeten op elkaar worden 
afgestemd. Maar bovenal moet het werk kwali.tatief werkbaar en leefbaar 
gemaakt worden; onder andere door een andere toepassing van de technologie 
en door vormen van actieve democratie, door andere gezags en omgangsver
houdingen. ' 
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Omarming 

In lwt begin van de jaren tachtig heeft de PCI de (te late?) balans opgemaakt 
van de gevolgen van haar aflwudende en zelfs destruclieve houding ten 
aanzien van de sociale bewegingen \'an vrouwen maar ook van jongeren. Zij 
probeert nu goed te maken wat zij heeft latf'n liggen. Zij omannt niet alleen 
de vrouwenbeweging. maar ziet het belang van de vrouwenstrijd ook als 
meeromvattend dan de strijd van de \rouwen alleen. Om te illustreren in welk 
een spanningsveld de communistische vrouwen moeten open·rTn is het zinnig 
om verschillende PCI-kopstukken hierover aan het woord Ie laten. In de 
legitimering van de PCI-betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor de 
vrouwenbevrijdingsstrijd voeren zij u met een beangstigend<· helderheid (of 
dubbelzinnigheid?) langs de randen van de valkuilen voor dP commtmistische 
strijdsters in de partij. De PCI moet het als massa- en arbeiderspartij 
tegenover haar hele achterban waar rnaken waarom de vrouwenbevrijding 
een van de speerpunten van haar strategie is. Daarom put zij zich uit om aan 
te tonen dat de vrouwenbevrijding van wezenlijk belang is niet alleen voor de 
vrouwen, maar ook voor de mannen, voor de hele maatschappij, voor het 
revolutionaire proces, ja zelfs voor het behoud van lwt gezinsgeluk - zo'n 
belangrijke realiteit voor het merendeel van de communistische aanhang. De 
vrouwenbevrijding wordt in de politiek-theoretische kaders gemtegreerd en 
van partijpolitieke voorwaarden en argumenten voorzien. Ingekapseld? Weg
gemanoeuvreerd? Of politiek operationeel gemaakt? 

Vakbondsleider Lama (CGJL) 1 neemt de vrouwen op in de vaart der 
volkeren en grijpt haar opstand aan om hf't imnwnse potentieel van vrouwen 
uit niet in haar belang zijnde posities los te weken: 'Vrouwen nu zijn eenfactor 
van vooruitgang van de hele maatschappij. Niet omdat zij beter zijn dan de 
man, rnaar omdat ze opstaan in een situatie van duizenden jaren onderdmk-
1.-ing. ln de evolutie van de menselijke samenleving is de vrouu·, onafhankelijk 
van haar bermstzijn. haar huidige Junctie. onafhankelijk in welke partij zij zit 
of u elke .filosofische richting of geloof zij aanhangt, een progressieve kracht 
omdat zij de onderdrukking en de eeuu·erwude visie op vrouwen niet meer 
aanvaardt• 

De overleden PCI-secretaris Berlinguer2 laat in zijn slotrede op de PCI
vrouwenconferentie in Rome, maart l 984. geen twijfel bestaan over de 
partijpolitieke betekenis van de vrouwenbevrijding: 'Eén ding hebben 1a als 
ltahaanse communi.~tische partij veru,orven: het besef dat in het Westen de 
revolutie (het is duidelijk dat ik het niet over een bestorming van het 
'11 interpaleis heb) alleen dan za1 kunnen plaatsvinden als er ook een vrouran
revolutie zal zijn; als er geen vrouu·enrevolutt:e is, zal er geen eltkele revolutie 
zijn. Maar we hebben ook iets anders bereikt, iets dat de geschiedenis ons hee.fi 
geleerd; niet in abstracte zin door louter een denkproces, maar concreet, door 
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het historisch proces goed te beschouwen. Dit heeft duidelijk gemaakt dat voor 
de vrouu·o1 geldt wat 1áj ook over het proletariaat zeggen: zichzelf bevrijden is 
bijdragen aan de bevrijding van de hele menshei.d. dus ook van de mannen! ... 
jullie kennen zeker die beroemde passage uit het u.·erk van de jonge Marx: "In 
de verhouding tot dP vro1w· die haar tot prooi maakte onderu·orpen aan de lust 
Vatl de gemeenschap, wordt de mateloze vernpdering uitgedrukt u-aarin de 
man zich bevindt in cot~ji·ontatie met zi.chzelf." Vandaar dat Marx toevoPgde: 
"aan dP verhouding van de man tot de vrouu: lwn je de mate van beschaving 
van de man aflezen. . ., " 

De emancipatie. dat wil zeggen het bereiken van gelijku·aardigheid aan 
de man, heeft in zekere zin als referPntiepunt de manndijke verworvPnheden 
die zeker op zich heel belangrijk zijn. Di.e emancipati.e realiseert echter de 
bevnjding van de vrouu· niet volledig. Vandaag de dag hebben de vrouu•en het 
thema van de bevrijding onder de aandacht gebracht dat ver uitstijgt boven dat 
van de emancipatie. De consequente commwzi.sten moeten, revolntionairen en 
daarom u.ars van iedere vorm van onderdrukking als ze zijn, die culturele 
gerichtheid. die gewoonten en houdingen overwinnen die eigen zijn aan een 
maat.srhappij e11. aan een cultuur - en dus ook aan een u·ijze van politiek 
make11. - die gebouwd z~jn naar een masculinistisch model, dat wil zeggen i.n 
dienst van een beweerde superioriteit van de man boven de vrouw en met 
gebruik maken van de begrippen die ervan afgeleid en er een erfenis van zijn. 
Hier is. lijkt mij. de wortf'l van het voortbestaan van het masculinistisch model 
van het politieke leiderschap van de partij. De oorsprong van de verschillen 
heeft geen biologische, maar hi.storische, culturele en ideologische gronden. 
Waarom moeten alle communisten deze ideëel-politieke sprong maken? Niet 
om de vrouwen een plezier te doen, niet alleen omdat het juist de taak van de 
communisten i.s om elke rechtvaard,:ge strijd te steunen, maar omdat men 
alleen op die manier consequent revolutionair kan zijn, in onze tijd, in ons 
Land. Alleen zó kan men de politiek van de partij effectief in progressi.eve zin 
verder ontwikkelen. ' 

CGIL-secretaris Lama troost de mannen dat werkende vrouwen geen 
gevaar voor het gezinsgeluk hoeven te zijn, integendeel: 'De problemen van de 
vrouu.·en moeten ook voor de mannen opgelost worden. Wij zelf zUn zonder het 
te u.·eten vaak een remmende kracht op de vrouwenemancipatie. Die eindigt 
niet, maar begint bij werk. Betaald werk hebben is essentieel om economische 
zelfstandigheid, namelijk via een eigen salaris, te bereiken. Vrijheid is niet 
alleen de beschikking hebben over een salaris, maar zonder eigen salaris is er 
geen vrijheid.' Mannen moeten niet bang zijn de verzorging en liefde van de 
werkende vrouw in de familie te gaan missen. Want, zo stelt hij gerust: 'Het 
gezin is iets buitengewoon kostbaars. Ik ben blij in een gezi.n te leven. Maar het 
gezin moet een plaats zijn waar men zich bevnjdt en niet opsluit. WU moeten 
het huwelijk niet beschermen, maar van haar oude ketenen ontdoen. Ons gezin 
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moet ons gelukkig maken in plaats van ons te bevelen. Als leven in een gezin 
gebaseerd is op 1ark en genegenheid, da.n is het niet een kooi.' Dat vrouwen om 
genegenheid te ontvangen en te geven voor het leven in een gezinsverband 
zouden kiezen en deze keuze ook zouden maken als ZP daartoe niet 
gedwongen zouden zijn door economische afhankelijkheid, wordt door Lama 
kennelijk voorondersteld. 

Bovenstaande citaten laten zien dat de leiders van de PCI het vraagstuk van 
de vrouwenbevrijding ernstig nemen en het belang ervan onderkennen. Toch 
wordt de hamvraag: Waarom is er onderdrukking op grond van sekse en hoe 
wordt deze in stand gehouden?, ontweken. Ook wordt niet consequent 
onderzocht en onder ogen gezien welke de belangen van mannen bij de 
achterstelling van vrouwen zijn, hoe deze belangen botst·n met die van 
vrouwen, op welke punten bij de bevrijding van de vrouw de mannen moeten 
inleveren. In eufore termen worden de voordelen en de perspectieven voor 
allen geschilderd. In morele termen worden de kameraden opgeroepen zich 
gezamenlijk aan deze mooie taak te wijden. Een ding is duidelijk: de 
seksestrijd mag de totale strijd die de partij voert niet verzwakken; de eenheid 
mag niet in gevaar worden gebracht! Die eenheid wordt benadrukt als een van 
de belangrijkste voorwaarden om de regeringsmacht te veroveren. En die 
wordt op haar beurt genoemd als een van de belangrijkste voorwaarden om 
de vrouwvijandige en sociale afbraakpolitiek van de regering Craxi om te 
buigen. 'Want', zo hield PCI-secretaris Natta in de zomer van 1984 bij zijn 
eerste openbare ·redevoering voor: 'Onder Craxi 's beleid komen het meest 
vrou1ren in de cassa integrazione (soort werkloosheidskas - MvH), wordt de 
dienstverlening via rigareuze bezui.nigi.ngen verminderd, u·ordt de vrouw weer 
aan het aanrecht en het zorgen voor gezin en gemeenschap gezet. Zijn belei.d 
houdt corruptie en maffioze praktijken, de zu·artgeldhandel, het ondeugdelijke 
belastingstelsel en de schandelijke belastingontduiking in stand. Pas als dàt 
aangepakt wordt kunnen de financiën vrijgemaakt worden voor onder andere 
het scheppen van werk en voor de maatschappelijke dienstverlening. 

Eenheid 

De eenheid van de PCI is niet alleen als beginsel noodzakelijk, maar ze kan 
ook geen interne spanning verdragen omdat ze van buitenaf bedreigd wordt. 
Na het grote succes van de PCI bij de Europese verkiezingen, zomer 1984, 
waarbij zij ltalië's grootste partij werd, is afgelopen voorjaar een ware 
anticommunistische hetze gevoerd om te voorkomen dat bij de verkiezingen 
in mei deze overwinning zou worden geconsolideerd. In welk geval een 
regeringscrisis niet uit had kunnen blijven. Italië werd in twee blokken 
verdeeld: je was vóór of tégen de communisten. Dus: 'De keus aan u: 
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euenu·icht of chaos' zo dreigde Craxi die inmiddels na de nederlaag van de 
PCI - een gevolg van zijn hetzepolitiek of de te sterk polariserende oppositie 
van de PCI? - weer steviger in het zadel zit. Ook de eenheid van de 
vakbeweging, die in Italië voornamelijk bestaat uit de grote vakcentrales 
CGIL, UIL en CISL, staat onder grote druk, zeker nu het door de 
communisten aangekaarte referendum over het herstel van de automatische 
prijscompensatie (scala mobile) in juni door links verloren is. De belangrijke 
rol die de vakbeweging en de PCI in het vormgeven van de toekomst van Ita
lië vervullen, maken dat vraagstuk van de eenheid voor de communistische 
vrouwen een heel serieus te nemen probleem. Maar ook is het zo dat de 
vrouwen met haar eisen weer in de wachtkamer dreigen te worden gezet, dat 
ze opgeofferd worden aan een door de crisis 'onontkoombare' cornpromis
senpolitiek. zoet gehouden te worden met beloftes volgens de politiek van de 
due tempi: als maar eenmaal eerst... dan ... Eerst het gezamenlijke belang. 
dan de deelbelangen. 

Maar niet alleen het afremmen of zorgvuldig afwegen van vrouweneisen om 
de klasse-eenheid te bewaren wordt als een opdracht op het bordje van de 
vrouwPn gelegd. Vakbondsleider Bruno Trentin (CGlL) speelde op het 
vrouwenfestival in juli 1984 in Turijn de bal naar de vrouwen toe om door 
haar eisen duidelijker te formuleren en ze uit te werken, eenheid en 
solidariteit te bewerkstelligen waar de traditionele vakhondsbenadering 
kennelijk tekortschiet: 'De grote verdienste van de vroU1eenbeweging ten 
aanzien van arbeidstijdverkorting i.s dat zij die verbindt met diepgaande eisen 
rond de kn·aliteit van het werk, de herverdeling , ook tussen marmen en 
vrouwen .. van betaald en onbetaald Kerk, de kwaliteit van het bestaan. De 
urowren hebben mPt haar inbreng van niPuu·e waarden vanuit haar "anders 
zijn" voor de hele vakbeweging nie111re gebieden voor de di.scussil' opengelegd. 
Op dit rnornent, zeker na de moeilijkheden van het afgelopenjaar (onenigheid 
en srheuring in de nakhondstoppen - MvH) is één ding het allerbelangrijkst: 
herstel van de 11ukbondseenheid en het weer versterken van de solidariteit 
tussen de versrhillende groepen, met name de u:erh:enden en de niet u:erken
dert. Vooral de uitzrerking van ATV vraagt nietnre vormen van solidariteit. De 
vrouwen vervullen met lwn visie een essentiële rul in het hPlen van die brenkc11. 

Zij zijn het cement.' 
Een uitspraak die in een wat schrillicht komtlestaan als we conslaleren 

dat in de vakbondsstrijd van alledag in onderhandelingen met zeer onwillige 
werkgevers, zelfs in bedrijven waar relatief veel vrouwelijk vakbondskader is, 
ATV niet of nauwelijks tot herbezetting door vrouwen, maar weltot versieeh
leringen van de arbeidsomstandigheden en werktijden en tol verhoging van 
produktiviteit leidt. 
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Realisatie 

In de realisatie in de praktijk moel blijken wat mooie woorden, intentieverkla
ringen f'n theoretische concepten waard zijn en dat lijkt nog maar weinig te 
zijn. Het is op zijn minst erg moeilijk om zicht te krijgen op de mate en de 
aard van voortgang. Bij afgerondf' duidelijke vrouwenthema's die een vrij 
autonoom karakter hebben zoals bijvoorbeeld de wet op lwt seksueel geweld, 
is de steun en inzet van de PCI duidelijk. Maar met nanw op het gebied van 
de sociaal-economische politiek blijken vrouweneisen maar moeizaam in de 
daw·lijkse strijd gelntegreerd en uitgedragen tf' worden. 

Niet alleen op ideologisch-theoretisch vlak openbaart zich de complexe 
vervlechting van mannen-, vrouwen- en klassebelangen rrtaar ook op het 
praktisch-strategische niveau. Twee grote problemen tn·dcn daarbij met 
name aan het licht. Het vraagstuk van de organisatorisch-politieke plaatsbe
paling en het bereiken en mobiliseren van de vrouwenmassa's enerzijds en 
het inhoudelijk in concrete politiek en stratt>gie uill\erkerr \an de vaak nog 
vage noties van de verlangens van vrouwen. We bekijken deze twee 
vraagstukken nader. 

Naast de verschillende autonome vrouwengrm•pen is de grootste en mPest 
uitgebreide feministische organisatie de lJDI (Uniune Donllt' ltaliane), waarin 
de meeste feministische PCI-~ rouwen actief waren en deels nog zijn. Tot 
J 982 was dc UDI (vergelijkbaar met de NVB) officieel zelfstandig, maar in 
feite sterk gelieerd aan de PCI. Zij werd \Oor een groot deel door de PCI gefi
nancierd: kende de hiërarchische verticale werk- en bcsluitvormingsstruclu
ren van de partij en werd ook inhoudelijk stt>rk door de PCI belnvloed. In 
l C)82 heeft de UDI zich daarvan losgemaakt. De los-vaste verhouding werkte 
niet. De verbinding met de PCI en de daaruit \oortvlociendc werkwijzen 
belemmerden autonome gedachtenontwikkeling en verkleinden de toeganke
lijkheid voor niet met partijpolitiek vertrouwde vrouwen. De zelfstandige 
opslf'lling bracht de UDI te veel in een gelsoleerde po,;;itie, te ver buiten de 
arena van de politieke strijd en machtsvorming. Daardoor bleef h<1ar strijd Ie 

vrijblijvend, en hoefde ze niet serieus genomen tf' worden. In l ()82 besloot 
de UDI op zelffinanciering over te gaan en de verticale centralistische 
structuur Ie vervangen door een décentmal nC'Iwer:.- van basisgroepen. Voor 
ved feministische PCI-vrouwen was dathet signa,d om naast hf'l '1erkc·n in de 
autonome vrouwenbeweging haar strijdkracht in de PCI te stPken al:'
communistisch feministe, om het vrouwenwerk binnen de PCI verder lP 
ontwikkelen. Zij verbinden haar feministisdw inzichten met haar politieke Pil 

strategische getraindheid om de PCI en haar politiek te feminiseren teneinde 
zo het feminisme een partijpolitieke dimensie te geven. De PC! is voor hen als 
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grootste vooruitstrevende macht dè plek om vrouwenelsen politiekf' slag
kracht en een breed draa!:;vlak in de massa's te geven. Daarvoor is het nodig 
ook de vrouwenmassa's te bereiken. Dat vf'ronderstelt een zorgvuldige 

tactiek die in eerste instantie en nog steeds gericht is op de erkenning en aan
vaarding, niet in de laatste plaats binnen het partijapparaat, van de 
noodzakelijkheid van de vrouwenstrijd en de gerechtvaardigdheid van haar 
CJSen. 

Arbeiderscultuur 

Lal la Trupia, landelijk coördinatrice van het PCI-vrouwenwerk benadrukt dat 
de aanvaarding in de partij als geheel sterk afhangt van de mate waarin de lei
ders het belang van de vrouwenstrijd en de noodzaak om daar als partij aan te 
werken, uitdragen en legitimeren als integrale partijpolitiek. De vrouwelijke 
PCI-functionarissen en -kaderleden voeren een harde en taaie strijd om de 
vanzelfsprekendheden in het politieke mannendenken te doorbreken. Dat is 
een lastig karwei in een partij waarin sterke morele en disciplinerende 
omgangs1wnnen gelden; in een Italiaanse cultuur met dominante vrouwbeel
den (de vrouw moet sterk en goed van dP tongriem gesneden, maar ook mooi, 
leuk en charmant zijn); met mannen die zich nogal gevoelig voor de streling 
van hun ego en afl1ankelijk van emotionele bevestiging door vrouwPn 
epstellen. PCI-topvrouwen nemen begriploze en seksistische apparntsjiks 
eerder met een humoristische. ironische, vnak superieure lach in de maling 
dan dat ze hen aanvallen. Ouk de acht('rban wordt met zorg en tact 
tegemoetgetreden. De massa's vrouwt>n !Jinnen de partij zijn nog nauwelijks 
ePn zelfstandig werk('nd(' cat('gorie. Zij komen op de grote manifestaties en 
meetings vaak nwt hun mannen-karneraden met> in ('Cll sft>er waarin gezellig 
samenzijn. t'len en drinken aan politieke debatten gekoppeld zijn. Wat dat 
betreft is lwt Italiaanse PCI-partijleven sterk geworteld in de sociale arhei
derscultuur. 

RijvourbePid gedurend(' zo'n lamlelijkf' Unità-vrouwenfestival zijn hon
derden kameraden vrijwillig dag en nacht in touw om al het zware werk t(' 
doen. Hulp en sanwnwcrking zijn in de partij vanzelfsprekende zaken. Dit is 
cvenwd niet een sfet'r om vrouwen die toch hun opvattingen meer of mindf'r 
a01ankelijk van de goedkeuring door hun mannen uiten. aan te sprf'k('n op 
hun onderdrukking door diezelfde kameraden. Dnaro111 roepen PCI-spref'k
sters wel de h('rk('nning op van haar problemen. wensen ('fl verlangens. maar 
vertalen die direct na de herkenning in politieke eisen zonder dP oorzaken, de 
sckse-onderdrukking door rnann('n, duidelijk te noemen. 

De mannen worden niet tegf'n de haren ingestreken maar eerder gepaaid en 
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uil naam van de partij op hun loyaliteit en verantwoordelijkheid gedrukt. Een 
speech op het Turijnse festival ontlokte een man uit het publiek de 
pathetische woorden: '//,;spreek mijn dank uit aan de vrouu·en dat zij ook onze 
rol in discussie brengen.' Hij kreeg een daverend applaus. Zo wordt aan de 
voorwaarden gewerkt waaronder de vrouwen gestimuleerd worden om 
zelfstandig aan het vrouwenwerk deel te gaan nemen. Toch is deze integratie
ve benadering meer dan slechts een tactische aanpak om de vrouwen te 
bereiken. Hoe onmisbaar het zelfstandige vrouwenwerk in de partij ook 
gevonden wordt, de communistische vrouwen zijn ervan overtuigd dat 
uiteindelijk de feminisering van de maatschappij een lolaal lwrvormingspro
ces moel zijn van mannen en vrouwen. Zij zien de feminisering als een 
geleidelijk groeiproces waarin gebruik gemaakt wordt van de positieve kanten 
van de kracht en tradities van de partij en van de sanwnleving. Zij zijn 
huiverig voor destabilisatie en ontwrichting van sociale en partijstructuren, en 
voor de isolering en het sectarisch worden van de vrouwenstrijd die te 
radicale confrontaties tot gevolg zouden kunnen hebben. Maar zij zien ook het 
gevaar voor de vrouwen van innerlijke verscheuring en vervreemding als 
gevolg van een verhardingsproces v.aarin niet de ook voor vrouwen belangrij
ke kwaliteiten van samenleven behouden kunnen blijven. Daarmee stellen ze 
grenzen waarbinnen inkapseling en verlamming op de loer liggen. Grenzen 
die overigens niet alleen door culturele en machistische weerstanden bepaald 
worden. PCI-kopstuk Gloria Buffo:l geeft twee politieke redenen aan. De 
eerste betreft de relatie van de partij lol de bewegingen. Nog te veel 
prevaleert het idee dat de bewegingen het 'gistingsproces' organiseren, de 
kolen uil het vuur halen, en dat vervolgens de partij de resultaten oppikt al 
naar gelang zij bruikbaar of welgevallig zijn. Zij drukt de partij op haar 
autonome verantwoordelijkheid om de vraagstukken uit Ie werken. Ten 
tweede stelt zij vast dat de partij de effecten van de crisis op de vrouwen on
derschat. Dit heeft niet in de laatste plaats te maken met de witte vlekken in 
het bereik van de PCI en de vakbeweging zelf. 

De hoofdmooi van hun achterban bestaat uit traditionele arbeiders(ge
zinnen), met name de vakhondspolitiek wordt in de praktijk sterk door de 
directe belangen van die groep (werkende, kostwinnende mannen) bepaald. 
De enorme groep werkloze vrouwen en vrouwen die in de wijdvertakte en 
diffuse economia sommersa (onderwatereconomie. het grijze circuit) werken 
onder de slechtst denkbare arbeidsvoorwaarden <>n -omstandigheden, en 
vallen grotendeels buiten het zicht en de greep van zowel de PCI als de 
vakbeweging. En die groep wordt als gevolg van de crisis steeds groter. Lalla 
Trupia4 is dan ook niet zo enthousiast als zij de balans opmaakt van het PCI
vrouwenjaar 1983. 'Ik heb de indruk dat de vrotw·en politiek geKicht in de 
maalschappij en de partij verloren hebben. Zeljkritiek is op zijn plaats. We zijn 
er niet in geslaagd om voldoende vrouu·en le mobiliser!'n.' 
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Autonome vrouwen 

Een enorm terrein juist van de niet-traditioneel georganiseerde vrouwen ligt 
braak. Maar het moet ook duidelijk zijn 1marop die vrouwen gemobiliseerd 
kunnen worden. Vrouwenverlangens zijn nog te weinig in concrete, uitge
werkte eisen omgezet. Dat is niet verwonderlijk. Het besef van de noodzaak 
van een totale nieuwe eigen oriëntatie op haar vrouw-zijn heeft een begrijpe
lijke desoriëntatie bij de actieve vrouwen teweeg gebracht. De bekende 
modellen en theorieën moesten door nieuwe vervangen worden. Begrippen 
die verband houden met eenheid en solidariteit moeten getoetst worden op 
hun werkelijkheidsgehalte voor de verschillende vrouwen. De autonome 
vrouwenbeweging is daartoe als het ware ondergedoken, gefragmenteerd in 
kleine discussiegroepen. Vraagstukken rond socialisatie, het eigen lijf, 
seksualiteit, moederschap, eigen pijn en ervaringen kwamen centraal te 
staan. Aarzelend zoekt zij de laatste twee jaar weer een weg naar de 
openbaarheid. In april 1983 werd door de vrouwenbeweging in Turijn een 
belangrijke internationale conferentie over de relatie tussen produktie en 
reproduktie gehouden, dat een veel gelezen en besproken boek opleverde." 
In februari 1983 trad de toonaangevende Milanese autonome vrouwengroep 
Gruppo Quattro met haar doeurnent Sottosopra (ondersteboven) in het 
daglicht. Boodschap: we moeten de maatschappelijke realiteit, de politiek, 
onze strijd 'reseksualiseren'. Dat wil zeggen niet de vrouwenstrijd neutralise
ren door haar in termen van gelijke rechten te definiëren, maar de verschillen 
onderkennen; alle facetten van het overheersend zijn van de masculiene 
cultuur in het dagelijks leven blootleggen, aanklagen en daar eisen van 
vrouwen omtrent hoe zij haar realiteit willen vormgeven tegenover zetten. 
Dáármee moet de vrouwenbeweging de maalschappij en de politiek weer in. 
Ze moel posities veroveren en van nieuwe betekenis voorzien. In maart 1985 
verscheen Sottosopra ll dat lijnen uitzet voor nieuwe solidariteitsstrategieën 
vanuit de verschillende posities en belangen van vrouwen. 

Zichzelf ontdekken 

De communistische vrouwen hebben deze nieuwe oriëntatie dankbaar opge
pakt. Een oriëntatie die niet vanzelfsprekend direct in strategische concepten 
kan worden vertaald. Want ook zij voelen de behoefte en de noodzaak om de 
fundamenten van haar eigen vrouw zijn en haar vrouwenonderdrukking te 
onderzoeken. En juist voor hen is het moeilijk om van de geijkte politieke 
denkmodellen los te komen. Lalla Trupia4 verzuchtte: 'Direct na ons XV/e 
congres ( 1 983) Karen alle initiatieven, seminars en bijeenkomsten van de 
communi.stes gewijd aan het document Sottosopra. Dat i.s heel goed. Maar 
n·aarom sprak men niet over de vrouwenpara[;rafen van het congresdocu-
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/I/ent?' Het traject van de zelfontdekking, laat staan dat van de uitwerking 
daarvan in strategieën, lijkt nog niet helemaal doorlopen. Toch zijn de grote 
lijnen van de ontwikkeling wel zichtbaar. Erin worden andere accenten 

gf'l!:'gd dan wf' in sommige stromingen van de Nederlandse vrouwenbeweging 
zien. Het is opmerkelijk dat in Italië de vrouwen haar eisen aiiPrrninst vanuit 
e<:'n slachtofferspositie, maar ved<:'er vanuit <:'<:'n positie van kracht formule
ren. De benadering van het rnoed<:'rschap speelt daarin een belangrijke rol. 
Hoewei de katholieke rnof'derschapsideologie het tegendeel zou doen ver
wachten, is het moederschap in d<:' Italiaanse praktijk minder een individueel 
beleefde cultus dan in Nederland. Het moed<:'rschap wordt dan ook niet als 
een fundamentele belemmering om buitenshuis te gaan wnken en maal
schappelijk functioneren gezien. Eisen op het gebied van maatschappelijke 
dienstverlening, kinderopvang en dngelijke worden omklet•d met argumf'n
ten van algemeen maatschappelijk belang. De geëiste rnaatn•gelen word<:'n 
niet gezien als ef'n speciaal vrouwenbelang of als zaken di<' vrouwen in haar 
moeder-zijn bevestigen, of die aang<"past zouden zijn aan d<' underdogposities 
van vrouwen. Vrouwen willen via volwaardig en betaald werk in de rnaat
schappij functioneren en niet als een bijstandsmof'der met twee kinderen op 
een flatje wPgk wijnen. Zij willen zich eerder ontdoen van haar rol in het gezin 
dan dat ze zich daarop willen laten voorstaan. Ze willen niet de werk- en 
woonomstandigheden aan de situatie van mot•ders als spt>cifieke categorie 
aanpassen, maar het verzorgersschap anders organiseren. De Italiaanse 
traditie dat dt' meeste ~rouwen - zij het grotendeels in hf'l grijzt• circuit - wer
ken, dat de kinderopvang vaak collectie\ er dan bij ons is geregeld en dat er 
vrijwel geen mogelijkheden tot het verkrijgen van uitkeringen zijn. heeft deze 
benadering bepaald. Net zoals in 1\lederland de tradities rond de rol van de 
vrouw als thuiszittende huisvrouw, \an de moeder als eersiP en belangrijkste 
opvoeder, en het wijdvertakte sociale verzekeringssysteem doorwf'rken in de 
aandachtspunten van t·n in de richting waarin de vrouwenstrijd zich beweegt. 

Italiaanse en Nederlandse tradities 

De Italiaanse politiek!• tradiiie,; lwbben de~~e postlle\e, maar \OOr d(
vrouwenstrijd ook twgatiew kant. lkzt· lwnaderlllg !llaakt het imnwrs voor 
de m<HllWJl g<'ma:<kclijker zich volmourlig achtn deze eist'n te scharen. lkt 
kon1t ni!'l aan hun eigen lijf. l-1<-t pij11punt. namelijk w:1t het <wndecl \.'in 

mamwn ook in Iw! darelijks lcwn aan de achterstelling en ondPrdrukking 
van de vrouwen is en \\aarom zij die in stand houden. komt omoldoende 
boven tafel. De mannen blijven builen schot. Daarom i.s het noodzakelijk om 
de raakvlakken, het terrein waar 1 rouwenbelangen hotsen nwt mamwnbelan
gen (al of niet vPrpakt in zogenaamde klassebelangen) niet alleen in algemene 
analyses maar juist in de praktischt> partij- en vakhondspolitiek van alle dag. 
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haarscherp in beeld te brengen. Ondersteuning door feministische analyses is 
daarbij onmisbaar, maar beslist niet het enig noodzakelijke. 

In de Nederlandse linkse politieke partijen hebben de feministes zich juist op 
dat terrein geworpen, zijn de diepte ingegaan, hebben de tegenstellingen 
blootgelegd en aangescherpt. Noodzakelijk, zeker. Maar zij hebben maar al te 
vaak hetterrein van de breedtewerking, het bereiken van de massa's vrouwen 
enerzijds en van het inhoudelijk in de mannenpolitiek operationeel rnaken 
van vrouweneisen, het strategisch opereren, anderzijds onvoldoende ontgon
nen. Daarmee hebben ze wellicht de gewetensfunctie van de radicaal linkse 
partijen ten opzichte van bijvoorbeeld de PvdA vergroot, maar niet die 
partijen zelf versterkt, zelfs nauwelijks gefeminiseerd. Deze vergeleken met 
Italië enge aanpak is niet alleen typerend voor sommige feministische harde 
kernen, maar ook bijna onontkoombaar verbonden met de sectarische 
kenmerken van die partijen zelf. 

Zo sluit de werkwijze van de PCI-vrouwen die op de breedte gericht is, 
nauw aan bij de tradities en de visies van de PC! als rnassapartij. Dit lijkt de 
enige aanpak die een perspectief biedt binnen een massapartij in een Italië 
waar vooralsnog de autonome vrouwenbeweging versnipperd is en nauwelijks 
enig politiek gewicht heeft. De PCI-vrouwen zijn zeer voorzichtig in het 
aangaan van krachtmetingen die zij niet kunnen winnen. Daarom besteden zij 
veel aandacht aan het scheppen van voorwaarden om dóór te kunnen breken. 
De dubbele loyaliteit van de PCI-vrouwen -- met de partij èn mei de 
vrouwenbeweging als geheel - lijkt voor haar de enig mogelijke keuze. 

Alleen als de PCI--vrouwen erin slagen om de theoretische inzichten van 
groepen uit de autonome vrouwenbeweging om te zetten in strategieën voor 
een concrete strijd bimwn de partij. een strijd die gevoerd en gedragen kan 
worden door grotf' groepen vrouwen f'n wellicht ook een deel van de rnanrwn, 
wf'rkt de dubbele loyaliteit als een perspectief naar een doorbraak. 

Notf'n 
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Opkomst en ondergang van de 
collectieve landbouw in China 

William Hinton 

Abstract 

William Hinton i.s een landbouumechanisatiedeskundige met een enorme 
kennis van de Chinese landbouw. Over zijn ervaringen met het eerste 
landbou!nnechanisatieproject in China in 1949-'50 scluwfhij Iron Oxen, A 
Documenlary of Revolution in Chinese Farming, Neu· York, 1970. Voor een 
gedetailleerde geschiedenis van de eerste fasen van de lanJherPorming i.n het 
dorp Lange Boog in 1948 deed hij u:at antropologen participerende observatie 
(bestudere11 door aan het gemeenschapsleven deel te nemen) zouden noemen. 
Het resultaat is de klassi.eke studie: Fanshen, A Documentary of Remlulion in 
a Chinese Village. Neu· York, 1966. Deze studie u·as zo in vloedrijk dat het 
dorp Lange Boog daarna speciale aandacht t.·reeg van de Chinese autoriteiten. 
In 1972 keerde Hi.nton terng en verzamelde materiaal voor de beschrijving 
van de periode 1949- '71: Shenfan, The Conlinuing Revolulion in a Chinese 
Village, Neu· York, 1983. 

Het nu Polgende artikel is de tekst van een lezing die Hinton vorig jaar 
hield voor het Instituut voor Moderne Aziatische Gesrhi.edenis te Amsterdam. 

"Ontwikkeling' is niet alleen. en niet in de eerste plaats een technisch 
probleem. Het is vooral een politiek en maatschappelijk vraagstuk. Voor wie. 
door wie en mel welk doel, daar gaal lwt om. Tu:·hnologie is alleen maar een 
middel. China\; houding lf'n opzichte van ontwikkeling sinds 1949 kan als 
volgt worden samengevat: de beste onlwikkelings.;trategie is diP welke het 
beste technologie vrijmaakt en gebruikt. ten eerste voor China zelf en niet 
voor een of andere buitenlandse macht, en ten I we ede\ nor het welzijn van de 
gewone mensen, de laobaixing (letterlijk: oude honderd narnen) zoals ze het 
in China noemen. en niet voor de een of andere ,;eleclf' bovenlaag. Deze 
zaken zijn zeer ingewikkeld. Hel welzijn HUl gewone nwnscn voor ogen 
hebben, wil nog nif'l altijd zeggen dat lwl resultaat van je beleid ook zodanig 
is. Er zijn vele voorbeelden van onl\\ ikkelingsprogramrna "s die maatschappe
lijk<' gelijkheid tol doel hadden en loch geleid hebben tol economische 
stagnatie, die nauwelijks voorspoed aan de armsten brachten. 
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Eigen weg 

China had in 1949, na de overwinning in de burgeroorlog, niet veel keuze. 
Het grote en dichtbevolkte China was geïsoleerd. De Volksrepubliek kwam 
tot stand door een bevrijding die de meeste westerse landen en zeker de 
Verenigde Staten van haar vervreemdde. Een keuze voor de zogenaamde 
"kapitalistische weg' was onmogelijk. De revolutie had China bevrijd van 
westerse overheersing, van het onderdeel zijn van het kapitalistische wereld
systeem. Vertrouwend op eigen kracht moest China haar eigen weg vinden. 
De leuzen en ideeën die aansloegen bij de mensen waren meestal socialisti
sche leuzen, collectivistische leuzen. 

Het eerste punt op de agenda was natuurlijk de landhervorming. De boeren 
die gevochten en overwonnen hadden in de burgeroorlog wilden nu een plaats 
voor zichzelf. Maar landhervorming, hoe ingewikkeld ook, is in feite simpel 
vergeleken met 'ontwikkeling'. De communistische leiders in China zagen 
landhervorming slechts als een eerste stap naar ontwikkeling, slechts als een 
middel om aan de traditionele, feodale verhoudingen eens en voor altijd een 
eind te maken. Door aan iedereen een stukje land te geven, werd volgens hen 
de basis gelegd voor ontwikkeling. Dat was nog relatief simpel. Het is altijd 
gemakkelijker om bestaande rijkdom te verdelen, dan om nieuwe rijkdom te 
creëren. Nadat ze de bestaande rijkdom, het land, hadden verdeeld, was het 
volgende vraagstuk: hoe te ontwikkelen? 

Twee opvattingen 

In de communistische partij waren er twee zienswijzen. De een was dat er in 
China een lange periode van 'gemengde' economie nodig was. Deze zou 
privéproduktie op het platteland, wal privé kapitalistische industrie, enkele 
coöperatieve industrieën en een grote staatssector inhouden. De meeste 
belangrijke industrieën moesten in handen zijn van de staatsbureaucratie, 
maar geleid worden als privé-ondernemingen. Ze noemden deze gemengde 
economie 'Nieuwe Democratie'. Er zaten elementen in van socialisme, van 
kapitalisme en van kleine-boeren-economie. Er waren leiders die pleitten 
voor een lange periode van Nieuwe Democratie. 

Aan de andere kant stonden Mao en zijn groep. Zij betoogden dat zo'n lange 
periode van gemengde economie zou leiden tot een kloof tussen arm en rijk 
die snel dieper zou worden; in tegenstelling tot een coöperatieve en collectie
ve beweging, zou volgens hen de Nieuwe Democratie de mensen niet 
mobiliseren voor ontwikkeling en de meeste boeren in feite veroordelen tol 
een nog langere tijd van armoede. 
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Dat debat, die strijd, werd door Mao gewonnen. Vrij snel na de landhervor
ming lanceerde hij een coöperatief programma. De oppositie was het 
daarmee niet eens en kon zich er ook later nooit geheel mee verenigen. 
ledere keer dat het mis ging met de coöperatieve beweging probeerde de 
oppositie terug te keren naar iets dat meer leek op de NiPuwe Democratie. 

Verbrokkeling 

Om te kunnen begrijpen waarom de keuze voor coöperatie een goede leek, 
moet men zich realiseren hoe het Chinese platteland er toen uitzag. Momen
teel heeft China meer dan een miljard inwoners, het wart>n er toendertijd 
ongeveer een half miljard. De hoeveelheid land beschikbaar per persoon was 
ongeveer één vijfde hectare. De bevolking woonde in dorpen en bebouwde 
het land eromheen. Uit de lucht lijkt het alsof de Chinese vlakte de mazelen 
heeft. Overal verspreid, nooit meer dan twee kilometer van elkaar, liggen 
kleine dorpen, 1000 tot 3000 mensen in elk. 

De enige constante factor is dat de dorpen groeien en daarmee de 
bestaansmiddelen slinken. Vanaf 1949 tot nu is de bevolking verdubbeld. De 
hoeveelheid bebouwbare grond is iets toegenomen door ontginningen, maar 
aan de andere kant minder geworden doordat grond voor andere doeleinden 
gebruikt werd. Ik denk dat het areaal in werkelijkheid iets is afgenomen. 

ledereen kreeg door de hervorming wat land. Het was echter weinig: 
minder dan één vijfde hectare. Bovendien was het toegewezen land versnip
perd. Om eerlijk te werk te gaan moet je iedereen een stukje goede grond. 
wat slechte grond en wat braak land geven. Het resultaat was een verbrokkel
de landbouw. 

Coöperatief systeem 

Vanaf 1953 werd, op Mao's advies en onder zijn leiding, een coöperatief 
systeem opgebouwd. Er werd geprobeerd de boeren te organiseren voor 
gezamenlijk gebruik van de bestaansmiddelen, en hun onbenutte arbeids
kracht te mobiliseren. 

In Noordoost-China zijn grote gebieden met zwarte aarde, die in de oude 
maatschappij niet gebruikt konden worden. In West-China zijn valleien en 
woestijnen die geïrrigeerd kunnen worden, maar de oude samenleving was 
niet in staat ze te benutten. Er zijn ook enorme voorraden mineralen. China 
heeft veel olie. Ook die kon de oude samenleving niet exploiteren. De 
grootste voorraad aan produktiemiddelen die vanuit een westers gezichtspunt 
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vaak over het hoofd werd gezien, was echter de onbenutte arbeidskracht van 
het Chinese volk. 

Eén van de tragedies van landbouw gebaseerd op kleine boeren is, dat 
niemand genoeg te doen heeft. Men heeft niet genoeg land om op te werken. 
Men heeft niet genoeg kapitaal om iets anders te ondernemen. In het 
algemeen kunnen boeren alleen maar hopen dat ze de winter doorkomen 
zonder honger. 

In de tijd dat de coöperatieve beweging begon, was de hoop groot dat de 
oppervlakte landbouwgrond uitgebreid kon worden. In de wet op de coöpera
tieven staat: 'Door het bijeenvoegen van land, het doen verdu·ijnen van 
afscheidi.ngen en onnodige paden tussen velden, zorgt coöperatieve landbotw· 
er voor dat er meer land bebouwd kan worden. Coöperatieve landbouu· maakt 
het mogelijk om irrigati.eprojecten ui.t te voeren en de grond op grote schaal te 
verbeteren. Coöperatieve Landbouw kan droog land in geirrigeerde velden en 
braak Land in vruchtbare grond 11eranderen. Coöperati.eve Landbouw maakt 
het mogelijk de volle mogelijkheden van iedere man en vrouu· te benutten. Zij 
die sterk en gezond zijn en zij die ni.et zo sterk zijn maartrel Lichte taken kun
nen uitvoeren, iedereen kan deelnemen aan vele soorten trerk om de produktie 
te onttákkelen, in akkerbouw, bosbouw, veeteelt, visserij en allerlei andere 
bezigheden. Coöperatieve landbouw maakt het mogelijk dat er gezamenlijh· 
management i.s, zodat de gewassen die voor de verschillende soorten grond hPt 
beste geschikt zijn verhouu·d kunnen worden. Het maakt mogelijk de landbouu· 
te verbeteren door diep tP ploegen en zorgvuldig tP Kieden, door betere 
methoden om te zaaien en te planten, door de organisatie van het werk te 
verheteren. ' 

Communes 

V el en geloofden volledig in de coöperatieve beweging en waren enthousiast. 
Wal ze creëerden was een verfijnd coöperatief systeem met daarin drie 
niveaus. Aan de basis stonden de produktieteams. Zij beheerden in feite de 
bestaansmiddelen. De grond, de gereedschappen, het vee etc. waren over het 
algemeen in beheer van de produktieteams. Een team bestond uit vijftig tol 
zestig families die bij elkaar woonden. Zij benutten het land van de hele 
gemeenschap en werkten er samen op. 

Boven het team stonden de brigades, in Noord-China meestal gelijk aan 
natuurlijke dorpen. Het team had vaak wat kleine bedrijfjes en andere 
nevenbezigheden. De brigade beheerde de wat grotere. In het algemeen zette 
de brigade een dorpskliniek op en had een lagere school. De boekhouding 
vond plaats op brigadeniveau, zodat het hele dorp meedeelde in de werkpun-
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ten. Later waren de teams meestal de basiseenheid voor de afrekening. 
Aan het einde van de jaren vijftig vormden deze dorpscoöperatieven federa
ties, die communes genoemd werden. Deze communes werden gezien als de 
top van de economische structuur. Tegelijk waren Z(' de basis van de 
staatsstructuur. Zij moesten zorgen voor de organisatiP van grotere indus
Lrie('n en meer geconcentreerde diensten verlerwn door bijvoorbeeld zieken
huizen en middelbare scholen te bouwen. Ook waren ze soms verantwoorde
lijk voor de aankoop en toewijzing van tractoren en andert' landbouwmachi
nes. 

Zo ontstond een structuur van drie niveaus, die een groot gebied en vele 
mensen omvatte. Ik zal hier niet ingaan op de vele veranderingen van de 
politiek en haar extremen, en op de soms voorkomende ineenstortingen van 
deze organisaties. Na enkele jaren waren er twaalf lol vijftien brigades per 
commune. In het algemeen wees de commune niet de arbeidskracht toe, of 
nam zij bezit van lagere niveaus over. Communes waren eerder gewone 
overheidsorganen. De drie lop!Piders kregen een salaris van de staat. Zij 
gedroegen zich als het districtsbestuur met enkele economische taken. Het 
zwaartepunt van het systeem lag bij de brigades en teams. Er werd gezegd dat 
de moeilijkste baan in China die van partijsecretaris in een brigade was. 
Hogeren in rang zaten meer aan een bureau en gaven papieren door. De 
lageren voeren de plannen uit. Maar op het brigadeniveau worden de 
praktische besluiten genomen. Daar stapelen de moeilijkheden zich op en 
daar bevindt zich voor een boer de concrete leider. 

Beloning 

Het was een flexibel systeem, hoewel het tegenwoordig wordt afgewezen als 
het 'één-grote-pot-syslt'em'. De betekenis van 'één-grote-pot' is dat een 
mechanisme voor prikkels ontbrak, dat iedereen hetzelfde kreeg, dat of men 
nu hard werkte of lui was, of veel of weinig produceerde. dat in fwt 
coöperatieve systeem iedereen evenveel kreeg en dat er daarom weinig 
f'nthousiasme was. In feite echter waren bonussen een belangrijk onderdeel 
van het oorspronkelijke systeem. Meestal waren ze gebaseerd op stukwerk. 
Alle verschillende soorten werk werden verschillend gewaardeerd. De men
sen kregen punten voor één dag ais ze het werk deden dat daarvoor stond. Bij 
grotere prestaties verdiende men misschien punten voor anderhalve dag. 
Sommige sterke mannen konden drie dagbeloningen in f>én dag verdienen. 
Aan het eind van hel jaar, als alles verdePid werd, kon het voorkomen dat ie
mand twee of drie keer zo veel al,., een ander mee naar huis nam. Het systeem 
was helemaal niet opgezet als 'één-grote-pot', maar als een bonussysteem 
gebaseerd op produktiviteit. 

Maar zo simpel ligt het niet altijd. Landbouw is een gecompliceerde 
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bezigheid. Het is moeilijk om stukwerk te waarderen. In Lange Boog waren er 
120 verschillende schalen. Natuurlijk was het nooit helemaal eerlijk. Er 
ontstonden problemen, bijvoorbeeld bij het brengen van mest naar de velden. 
Sommige zijn dichtbij, andere ver weg. Je had zelfs het onderscheid tussen 
begin en het verste stuk van het veld. Dan moest er bepaald worden hoe 
zwaar de kar beladen diende te zijn. De één laadde meer dan de ander. het is 
niet gemakllijk om een eerlijk en gelijk stukwerksysteem te maken. Niette
min, het systeem wèrd opgezet, ontworpen om prestatie te belonen en om 
luilakken minder te geven. De bonus was ingebouwd. 

Stabiele vooruitgang 

Zekerheid was ook ingebouwd, via het principe dat iedereen zijn basisgraan 
gegarandeerd kreeg. Het was een belangrijk onderdeel van het systeem en 
het werd in het begin met behoorlijk veel enthousiasme verwelkomd. Maar op 
de lange duur had het een negatief effect in plaatsen waar de produktie zich 
niet ontwikkelde. Indien je namelijk basisgraan garandeert voor iedereen en 
de produktie is zo laag dat in feite niets extra's verdiend wordt, dan is na de 
verdeling alles op en is er niets over voor degenen die harder dan anderen 
werken. 

Vooruitgang was ingebouwd door de mogelijkheid de arbeidskracht van de 
hele gemeenschap te mobiliseren. De boeren gingen er op uit en verdienden 
werkpunten. In de winter bouwden ze kanalen en terrassen, ze transformeer
den berghellingen en de grond zelf. Ze deden alles wat nodig was om de 
infrastructuur te verbeteren. 

Natuurlijk kregen de boeren niet meteen hetzelfde jaar meer. De oogst 
werd berekend en de werkpunten werden vertaald in inkomen op basis van 
de opbrengsten van dit jaar. Dus door de hele winter te werken kreeg men 
meer werkpunten en daarmee een groter deel van de oogst. Hierdoor kregen 
anderen minder. De reden dat mensen toch bereid waren om het infrastructu
rele werk Ie doen was dat het de voorwaarden schiep voor een grotere oogst 
in de toekomst. Het was ef'n prachtig systeem om de onbenutte arbeidskracht 
aan het werk te zetten. In het oude China werkten de mensen slechts 100 da
gen per jaar. Toen eenmaal de coöperatieven gevormd waren, konden ze 200 
dagen en in sommige plaatsen wel 300 dagen per jaar werken. En dat is een 
enorm verschil in produktiviteit. 

Stabiliteit was ingebouwd via diverse overheidsregelingen die eerder steun 
gaven aan coöperatieven dan aan privé-ondernemingen. Het graaninkoopsys
teem (dat in ] 952 een staatsmonopolie werd) gaf stabiliteit doordat specula
tie in graan voorkomen werd. Het was nog nauwelijks mogelijk zichzelf via de 
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markt te bevoordelen. Dit zorgde er voor dat ook de houding van voormalig 
welvarender boeren veranderde. De enige manier om vooruit te komen was 
door meer te produceren. 

De landhervorming gaf iedereen wat grond. De wederzijdse hulp en 
daarna de coöperatieven maakten het moeilijk om iemand le huren. Er viel 
dus geen voordeel te behalen uit loonarbeid. Hel coöperatieve kredietsys
teem zorgde er voor dat geld uitlenen nog nauwelijks voordeel bracht. 
Woeker op grote schaal verdween. Dus de beste manier om welvarend te 
worden was meer produceren, dat was ingebouwd. 

Resultaat 

Dit systeem ontwikkelde zich over vele jaren, beginnend in 1953/'55 tot aan 
1979/'80. Het is nu afgeschaft. Dus de vraag is: hoe werkte het? 

In het algemeen, denk ik, werkte het behoorlijk goed. China kende een 
regelmatige vooruitgang onder dil systeem. De tolale output van de landbouw 
werd meer dan verdubbeld in die dertig jaar. Het zorgde voor onderwijs, 
gezondheidszorg, zekerheid voor de bevolking. Hel laatste gold niet onder 
extreme omstandigheden. Hel is bekend dal er nogal ernstige ontwrichtingen 
waren eind jaren vijftig en begin jaren zestig. Er was honger, en zelfs stierven 
er mensen. Er was hongersnood, maar niet zo erg als vóór de revolutie, toen 
de doden niet meer begraven konden worden. Maar er slierven mensen van 
de honger. 

Toch, als je de hele periode beziet, steeg de produktie ieder jaar. Hel was niet 
veel, maar er was stijging. Het welzijn, de kwaliteit van hel leven verbeterde 
voor vrijwel iedereen. De natuur werd op grote schaal getransformeerd. In de 
jaren zeventig werkten iedere winter zo'n dertig miljoen mensen aan 
projecten. Ze bouwden een enorme infrastructuur. Dammen, irrigatiesyste
men, landontginningen, terrassering van bergen etc. Niet alles was gt>schikt, 
niet alles was goed ontworpt>n, maar als geheel zorgde het voor enorme 
veranderingen in de basis van waaruit de Chinese boeren moesten produce
ren. 

Het Dazhai-voorbeeld volgend, creëerden mensen nieuwe landbouwgrond in 
de bergen en valleien. Ze bouwden dijken, voerden aarde aan en creëerden 
bouwland waar het niet eerder bestond. Sommige districten verdubbelden 
hun areaal via deze methode. Het valt iedereen op die door de Noordchinese 
vlakte reist. Je ziet windsingels vanaf Beijing tot het uiterste Westen van de 
vlakte. Miljoenen hectares land, in blokken opgedeeld, beschermd door 
bomen, bevloeid via putten. en veranderd in produktieve landbouwgrond. 
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Individuele boeren of zelfs boeren in wederzijdse hulpteams hadden dat alles 
nooit in dezelfde tijd kunnen opbouwen. Enorm veel grote dammen werden 
gebouwd via het gezamenlijk werk in de wintertijd. De mobilisatie van 
mensen gebeurde op grote schaal. Ze noemden het een grote gezamenlijke 
strijd. Een heel district stelde een plan op en mobiliseerde tienduizenden 
mensen. Wanneer echter mensen worden gemobiliseerd voor zulke grote 
projecten, dan heeft de een er meer profijt van dan de ander. Onenigheid en 
problemen waren niet te voorkomen. Soms werkten mensen hard, maar hun 
eigen dorp had er in feite niet zo veel voordeel van. Maar in het algemeen 
zorgde het systeem voor grote vooruitgang. 

Dazhai 

Sommige gemeenschappen deden het erg goed. Eén van hen was Dazhai, dal 
Mao als voorbeeld voor anderen had gepropageerd. Niet zo lang gel,den werd 
Dazhai lot bedrog verklaard. Daar ben ik het niet mee eens. Ik ben er vaak 
geweest, soms wel een maand lang. Mijn kinderen hebben er in 1971 een 
half jaar gewoond. Wij werkten mee en we hebben Dazhai en het district van 
binnenuil leren kennen. Ik heb gepraat met de nieuwe leiders en met de 
boeren die ik van vroeger kende. Mijn conclusie is dal Dazhai bedrog noemen 
op zichzelf bedrog is. De beschuldiging was niet goed onderbouwd. 

In 1981 ging ik vanuit Lange Boog per jeep naar Dazhai. Bij me was een jon
ge vrouw uil Taiyuan, de hoofdstad van de provincie. Toen we de heuvel 
overkwamen en hel district binnenreden, zagen we gewassen als koren, 
sorghum en gierst, die er zeer gezond bijstonden. Vergeleken mel elders in 
Shanxi waren de gewassen in Dazhai zeker beter. Dal was zelfs duidelijk voor 
een amateur als die jonge vrouw, een tolk en functionaris van het bureau voor 
buitenlandse betrekkingen. Ze zei: 'Maar meneer Hinton, ik dacht dat het 
hier een puinhoop was?!' 'Wel,' zei ik, 'je kunt met je eigen ogen zi.en dat het 
hier e1g goed gaat.' Ze had in de krant gelezen dat Dazhai bedrog was. Maar 
toen ze zag wat er feitelijk gebeurde, moest ze wel van mening veranderen. 

Hel meest concrete bewijs van de kracht van hel coöperatieve systeem was 
voor mij Lange Boog zelf. Ik heb net een dik boek over de ontwikkeling van 
Lange Boog gepubliceerd, maar jammer genoeg moest ik ophouden in 1971, 
want anders werd het boek lè dik. In 1971 had Lange Boog nog niet 
werkelijk zijn mogelijkheden ontwikkeld. Ze zaten toen nog vast in de 
factiestrijd van de Culturele Revolutie, ze zaten vast door problemen met 
leiders. Ze waren nog niet zover dal ze zich werkelijk als coöperatief konden 
ontwikkelen. Maar in de jaren zeventig lukte dal wel en ze deden hel door hel 
voorbeeld van Dazhai te volgen. 
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Het probleem met Dazhai als model was dat Dazhai in een lössgebied ligt. 
Dazhai werd welvarend door de löss te verplaatsen en deze te bevloeien. De 
Chinezen hebben de neiging dogmatisch te zijn, vooral in politiek opzicht. De 
bedoeling van het 'navolgen van Dazhai' was: vertrouw op eigen kracht, maak 
gebruik van lokale middelen en bouw gezamenlijk de zaak op. Maar het werd 
opgevat als: verplaats löss en bevloei het. Niet ieder dorp in China heeft löss 
dat verplaatst kan worden. Het gerucht ging dat mensen ergens in het 
Noordoosten Dazhai probeerden na te doen door aardP op te hopen en 
terrassen aan te brengen. Ik denk niet dat het waar is, maar er gebeurden 
dingen die net zo dwaas waren. 

Lange Boog 

In het geval van Lange Boog, waar het land vlak is, legden de leiders alle na
druk op het water, op de irrigatie. Een grote dam werd gebouwd om 
bevloeiing mogelijk te maken. Kanalen werden gegraven om het water naar 
Lange Boog te brengen. Elke winter werden de mensen opgeroepen om de 
velden klaar te maken voor bevloeiing, maar dat weigerdPn de boeren. En 
elke lente werden ze bekritiseerd als àchtergebleven, koppig en slecht 
georganiseerd. Maar het feit was dat ze het beter wisten dan de leiders. Als je 
namelijk water op dat soort klei brengt, wordt de grond slechter. Het zout 
komt naar boven, de klei verhardt en de gewassen groeien helemaal niet 
goed. Dus de boeren van Lange Boog stemden als het ware met hun voeten 
door steeds te weigeren het land te bevloeien. En ze werden ieder jaar 
bekritiseerd. 

Zonder hulp van buiten kwamen ze er achter wat ze moesten doen. Dat 
ontdekten ze toen ze met steeds meer succes groenten gingen verbouwen. 
Om de grond te bemesten gebruikten ze keukenafval. Dat haalden ze ook op 
bij arbeiders die werkten in de industrie vlakbij. Veel van dat afval bestond 
uit kolenas. Door dat in hun groentetuinen te gooien veranderden ze de 
structuur van de grond, zodat water kon doordringen en irrigatie mogelijk 
werd. 

Ook werd er in de buurt een grote elektriciteitscentrale gebouwd. In Shanxi 
zit veel steenkool. De meeste mensen koken op kolen en ook de centrale werd 
op kolen gestookt. Hij was niet zo goed ontworpen, overal daalde as neer en 
de mensen klaagden over vervuiling. Er werd niets aan gedaan en de as bleef 
neerkomen. Tegelijk werden de oogsten steeds beter. 

De boeren van Lange Boog merkten het op en wisten de verbinding te 
leggen. Ze besloten dat ze de juiste manier gevonden hadden en organiseer
den naar het voorbeeld van Dazhai een 'vertrouw op eigen kracht' program
ma om de grond te transformeren. Enorme hoeveelheden kolenas werden 
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van de centrale naar het dorp gehaald. Drie of vier winters lang gebruikten ze 
muildierkarren, handkarren, draagstokken, wat ze maar hadden. Er werd wel 
700 ton as per hectare opgebracht. Deze laag werd vermengd en ze 
creëerden grond waarop beter gewerkt kon worden, die bevloeid kon worden. 
Via deze methode konden ze hun oogst verdubbelen. Niemand van het 
landbouwkundig bureau in de stad kwam kijken. Daar dachten ze alleen nog 
maar aan irrigatie. 

Daarna sloeg Lange Boog aan het mechaniseren. V eértig hectares werden 
aaneengevoegd, wegen opgebroken en bomen verwijderd. Op de veertig 
hectare werden machines gebruikt. Opnieuw verdubbelde de oogst. Lange 
Boog ontwikkelde ook allerlei industrieën, zoals een cernentfabriek waar 42 
mensen werkten. 

70 procent niet goed 

Op individuele plaatsen slaagde het systeem er dus in een enorme energie en 
produktiekracht vrij te maken. Jammer genoeg was het niet overal zo. Ik 
sprak in 1979/'80 met een onderzoeksgroep van economen die het land
bouwbeleid moest doornemen. Zij zeiden dat 30 procent succesvol, 30 
procent een mislukking en 40 procent redelijk maar niet goed was. Volgens 
de nieuwe leidersnaMao's dood was dat niet goed genoeg. Er waren te veel 
plaatsen die stagneerden, waar de produktie beneden peil bleef en die 
staatssteun nodig hadden. Ze hadden te weinig graan om het jaar door te 
komen en om ieder het basisgraan te garanderen. In plaats dat ze graan 
leverden, moest het staatsgraanbureau hen graan sturen. 

De goede collectieven ontwikkelden niet alleen landbouw, maar ook 
industrie, visteelt, bosbouw en andere nevenactiviteiten. De slechte zaten 
vast. Met de landbouw ging het daar niet goed en ze konden nauwelijks 
industrie opbouwen. Ze ontwikkelden de potentiële kracht van het collectieve 
systeen niet ten volle. Er zijn vele redenen voor deze mislukking aan te 
voeren. 

In veel delen van Zuid-China werd de hele vorm te snel ontwikkeld. In 
Noord-China, waar de boeren werden gemobiliseerd om tegen de Japanners 
en later in de burgeroorlog te vechten, begon de 'wederzijdse hulp' al eind ja
ren dertig, begin jaren veertig. De coöperatie volgde na zes jaren van ervaring 
met samenwerking. De coöperatie op laag niveau had na twee of drie jaren 
zijn waarde bewezen. Daarna stapten ze over op een hoger niveau. Land en 
trekdieren werden bijeengevoegd en ze gingen over op betaling naar verrichte 
arbeid, kapitaalsaandelen werden afgeschaft. De overgang naar een hoger 
niveau gebeurde hier nadat het lagere niveau stap voor stap verbeterd was. 
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Het was een geleidelijke mobilisatie, met geleidelijk aan praktische resulta
ten. 

In Zuid-China doorliepen vele gemeenschappen het hele proces in één jaar. 
Deze coöperatieven waren niet goed gegrondvest. Wanneer het langzaam 
opgebouwd wordt, is het mogelijk een leiderschap LP ontwikkelen dat 
vertrouwd kan worden, met leiders die in het systeem geloven. Als je het snel 
doet, bestaat de kans dat er leiders naar boven komen die het systeem ten ei
gen bate gebruiken, leiders die het systeem nadeel berokkenen. 

Heen en weer 

Andere redenen hebben te maken met de versehuivingt·n in de politiek. Er 
waren altijd twee groepen onder de leiders. De ene groep wilde meer 
collectivisatie, de andere probeerde dat tegen te houden. Afl1ankelijk van het 
evenwicht tussen die twee en all1ankelijk van het succes van het beleid op dat 
moment, werd de collectivisatie versneld of teruggedraaid. Door die vele 
verschuivingen was het de mensen niet duidelijk hoe ze hun eenheden 
moesten organiseren. Bovendien was er bij iedere verschuiving de neiging om 
het beleid te ver door te voeren. Heen en weer van extreem egalitarisme naar 
extreem individualisme. Vooral de uitersten waren erg schadelijk. 

Een voorbeeld van zo'n uiterste is dat Lange Boog werd gemobiliseerd om 
met naburige gemeenschappen een 'blok' van 700 hectare op te zetten. Die 
700 hectare zou dan een extra hoge opbrengst moeten geven. Alle mest werd 
naar dat blok gebracht. Halverwege de winter was er een politieke zwenking 
en het hele plan werd opgeheven, met als gevolg dat de boeren van Lange 
Boog hun eigen velden niet hadden kunnen bemesten. 

Later werd hun verteld dat ze een mesterij van 10.000 varkens moesten 
opzetten, zodat varkens en technologie geconcentreerd konden worden. Ze 
kwamen nooit verder dan de bouw van een toegangspoort. Daarop stond 
groot vermeld: '] 0.000 varkens bedrijf. Iemand van een hoger partijcomité 
kwam inspecteren in zijn jeep. De boeren zeiden: 'Dit is ons "10.000 
varkens bedrijf'.' En de inspecteur feliciteerde de boeren, maar ging nooit de 
poort door. Gelukkig kwamen er ook nooit varkens, ze zouden er waarschijn
lijk niet levend zijn uitgekomen, zo'n soort plaats was het. 

Dus er waren uitersten, extreem links en dan weer terug. De politieke 
verschuivingen kwamen voort uit de werkelijke meningsverschillen onder het 
volk en de leiders. Mao vatte het samen: 'De boom zou liever rust hebben, 
maar de zánd weigert te gaan liggen.' Met andere woorden: hij zou liever 
rustig in staat willen zijn om te experimenteren en de beste oplossing te 
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vinden, maar de klassenstrijd, de sociale strijd, de machtsstrijd verhinderde 
dat. 

Dirigisme 

Er was ook teveel concentratie, teveel centralisatie, teveel bemoeienis van 1 

bovenaf. Communeleiders bemoeiden zich met details als: hoeveel kilo zaad 
per hectare gebruikt, hoever uit elkaar en welke gewassen geplant moesten 
worden. De boeren waren met handen en voeten gebonden. 

Technieken die elders vruchten afwierpen werden van bovenaf doorgevoerd. 
Bijvoorbt>eld: in plaats van tweemaal, driemaal per jaar oogsten. Eén van de 
eerste dingen die veel gemeenschappen deden bij een politieke verzachting 
was stoppen met driemaal oogsten. Ze gingen over op éénmaal rijst en 
éénmaal tarwe planten en de opbrengst was dan in totaal hoger. 

Iets anders dat technici soms propageerden was het tussenplanten. Drie rijen 
koren, drie rijen bonen, enzovoort. Maar in de praktijk betekent het enorm 
veel werk en levert het maar weinig op. Toch werden hele districten ertoe 
aangezet. 

Ze hadden veel meer autonomie moeten hebben. Als de coöperatieven de 
autonomie hadden gehad die nu aan individuen is gegeven, dan waren naar 
mijn mening nu de collectieven niet afgeschaft. Er was ook te weinig 
democratie. China heeft een zeer lange, feodale, autoritaire, en gecentrali
seerde bureaucratische traditie. Als je mensen in coöperatieven organiseert, 
kan daar gemakkelijk misbruik van gemaakt worden. Een lokale partijsecrt>
taris of brigadeleider kan dan een kleine keizer worden. Hij zit op die post, 
denkt aan eigen voordeel, buit zijn buren uit en verandert het geheel in t>en 
stagnerend feodaal leen. In zo'n situatie kan geen democratie gegarandeerd 
worden. Aan dit probleem heeft China te weinig gedaan. Als ze het beter 
hadden gedaan met democratie aan de basis en met autonomie, dan denk ik 
dat het systeem zich in veel meer gebieden beter ontwikkeld had. De plaatsen 
waar het goed ging, waren over het algemeen democratisch georganiseerd en 
streden voor autonomie. 

Privatisering 

In het jaar 1979 werd de balans opgemaakt. Er werd besloten dat het oude 
systeem niet meer voldeed. Die beslissing is natuurlijk enigszins verdacht, 
omdat de mensen die tot deze slotsom kwamen dezelfden waren die het 
collectieve systeem nooit gewild hadden. Zij waren degenen die altijd al 
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vonden dat China een gemengde economie nodig had. Hoe dan ook, naMao's 
dood waren Dengen zijn collega's naar voren gekomen. En zij vertegenwoor
digden de mensen die vonden dat de hele coöperatieve beweging voorbarig 
was geweest. In plaats van te proberen om het systeem beter te laten werken, 
bijvoorbeeld door de teams autonomie te geven en door de irrationele prijzen 
te wijzigen, besloten ze de produktiemiddelen via contracten te verdelen en 
het systeem te privatiseren. 

En dat is zeer snel gebeurd. Veranderingen worden in China snel 
doorgevoerd. Het begon in 1979 met een paar experimenten en het 
contractsysteem werd toen snel overal toegepast. Het deed er niet toe of een 
commune collectief succesvol was of niet, de contracten moesten worden 
afgesloten. In feite is het hele coöperatieve systeem afgeschaft. Er is nog wel 
wat coöperatieve produktie en er bestaan nog coöperatieve vormen, maar de 
landbouwproduktie is de laatste paar jaren uit de coöperatieve sfeer gehaald. 

In het nieuwe systeem worden de produktiemiddelen via contracten 
onder de families verdeeld. Dit gebeurt soms op basis van het aantal 
arbeidskrachten, soms op basis van het aantal mensen in één huishouden. 
Vrije markten worden gegarandeerd. Er bestaan geen belemmeringen meer 
voor het maken van winst via de kleinhandel. Mensen hE>blwn de vrijheid om 
privé-ondernemingen op te zetten en om winst te makell. Lang geleden was 
dit het program van Liu Shaoqi. 

Groei 

De economische resultaten waren goed. De graanoogst zou in 1983 met 7 112 
procent zijn gestegen. Dat is veel. We moeten wel bedenken dat de cijfers 
over één of twee jaar weinig zeggen, omdat de invloed van het weer zo groot 
is. De afgelopen twee jaar was het prachtig weer. Maar dat in beschouwing 
genomen is de graanopbrengst loch iets verbeterd. We kunnen aannemen dat 
de Chinese cijfers aardig kloppen. Dit blijkt onder andere uit de graanprijs op 
de vrije markt. Nu graan vrij gekocht en verkocht kan worden, is de 
marktprijs gaan dalen naar het niveau van de staatsinkoopprijs. De kloof 
tussen beide prijzen is veel minder diep geworden. Op grote schaal worden 
door mensen granen als maïs en sorghum gekocht om kippen en varkens te 
voeren. Dat geeft aan dat er behoorlijk veel graan is. 

De andere oogsten, de zogenaamde handelsgewassen (katoen, olie en 
andere) zijn zeer snel gestegen. Dat heeft ook met de prijzen te maken. Als 
dezelfde prijzen aan de coöperatieven waren gegeven, dan hadden die het ook 
veel beter gedaan. Maar de prijsstijgingen vonden tegelijk met de hervormin
gen plaats. 

De inkomens van de boeren zijn vooral veranderd door de snelle groei van het 
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aantal kleine bedrijven. Eerder kon alleen een coöperatie een bedrijf 
beginnen. Sinds het contractsysteem in werking is, zijn er vele bedrijfjes 
ontstaan. Ze zijn niet allemaal privé. Sommige zijn coöperatief, andere zijn 
gecontracteerde brigadebedrijven of combinaties daarvan. Maar wat het type 
ook is, ze hebben zich zeer snel ontwikkeld. 

Ondernemers 

De bedrijfjf's creëren en bevrijden produktiemogelijkheden die voorheen niet 
bestonden. Van sommige sta je echt versteld. Ik las onlangs het verslag over 
de eerste Chinese boer die een auto heeft gekocht. het is een vrouw in de 
buurt van Beijing. Ze heeft een gezin van vijf personen, met vier arbeids
krachten. Ze fokt kippen voor de eierproduktie. Om de eieren op grote schaal 
te kunnen afzetten heeft ze een vrachtauto gekocht. Uit het aantal eieren leid 
ik af dat ze 12.000 kippen moet houden. In China is dat voor 15 tot 20 men
sen werk. Het betekent dat ze buiten haar gezin nog een aantal mensen in 
dienst heeft. 

Ook was er een verslag over een boer die een bedrijfje begon om 
worsten te maken. Het groeide zo snel dat hij vorig jaar vier ervaren 
werkkrachten en vier leerjongens in dienst nam. Naast de zes mensen in zijn 
familie heeft hij nu acht mensen in dienst. 

Sommige ondernemers ontwikkelen zich tot kleine werkgevers en het 
aantal loonarbeiders wordt niet beperkt. In het begin probeerde de overheid 
wel regels op te stellen. Maar je kon wel familieleden in dienst nemen. In dor
pen waar iedereen Wang heet is het mogelijk een paar honderd mensen in 
dienst te nemen en onder de beperking uit te komen door ze allemaal familie 
te noemen. Het was niet tegen te houden. 

Polarisatie treedt op. Met de economische groei ontstaan er tegenstellin
gen. Maar het is moeilijk discussiëren over deze problemen. Zolang de 
produktie toeneemt, maken de mensen zich niet zo druk over het aannemen 
en ontslaan van loonarbeiders. Dat is te zeggen, de leiders doen er niet zo 
moeilijk over. Veel boeren zijn wel bezorgd. Veel boeren hebben hun leven 
lang gewerkt om een coöperatief systeem op te bouwen. Zij zien niet graag 
dat mensen profiteren, dat er bazen en arbeiders ontstaan. Er zijn grote 
meningsverschillen in China over het nieuwe beleid. 

Schaduwzijde 

Enkele negatieve effecten van de privatisering zijn ontstellend. De fragmenta
tie is enorm. Grote stukken land zijn opgedeeld. De veertig hectare van Lange 
Boog zijn nu in vijfhonderd stukken verdeeld. De machines kunnen niet 
gebruikt worden, omdat ze de velden niet meer op kunnen. De grond 
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verschilt in kwaliteit, dus iedere familie moet van ieder soort een stukje 
hebben. Soms zijn ze niet meer dan een meter breed. De mensen moeten 
toegang hebben lot hun veldjes, dus worden er paden gemaakt. Ruzie 
ontstaat over van wie dat strookje grond is of over kunstmest die door de wind 
op andermans veld is gekomen. De rechtbanken zitten vol met zaken over 
grond- en waterproblemen. 

Het milieu staat onder zware druk. Hellingen die in de collectieve economie 
niet bebouwd werden, zijn nu vrijgegeven. Het lijkt haast wel kaalslag
landbouw. Na twee oogsten is de grond uitgeput en moet de hoer naar de vol
gende helling. Zoveel heuvels zijn er niet en iedereen probeert er wat uit te 
halen. De grond erodeert. In de rivieren was altijd al slib. maar de 
hoeveelheid is de laatste tijd sterk toegenomen. Het kost \cel werk om die 
schade te herstellen. Ik heb onlangs nog meegewerkt ïtan een project in 
Binnen-Mongolië dat beoogde met het slib weer goede grond te maken. 

Op enorme schaal zijn bomen gekapt. Weidegebieden worden nog meer 
dan voorheen overbegraasd omdat het vee onder contral't is gebracht. De 
boeren krijgen een kudde voor drie jaar en daarna moeten ze het oorspronke
lijke aantal dieren teruggeven. De toename mogen ze houden, dus er wordt 
druk gefokt. 

Bouwland wordt voor andere dingen gebruikt. Op grote schaal worden huizen 
gebouwd. Mensen zijn hun doden gaan begraven op land dat ze onder 
contract hebben. Dertig jaar geleden hebben ze de graven verwijderd om de 
grond te kunnf:n gebruiken. Ze begroeven hun doden op arme grond. Nu 
beschouwen ze de grond als privébezit en zijn er graven midden in de beste 
velden. De contracten hebben een looptijd van vijftien jaar en zijn overerf
baar. Het is bijna privébezit. 

Onevenwichtig 

De hervorming staat nog in de kinderschoenen. Het resultaat is een goede 
produktie. Misschien blijft de produktie groeien, maar veel mensen hebben 
het gevoel dat de hervorming voor de meeste boeren het begin van het einde 
betekent. Het wordt erg moeilijk om de landbouw te moderniseren vanuit de 
huidige, gefragmenteerde omstandigheden. Veel boeren zullen noodzakelij
kerwijs lange tijd kleine keuterboeren blijven. Als je nu eenmaal niet de 
beschikking hebt over industriële nevenverdiensten, kom je het niveau van 
keuterboer niet te boven en kun je geen hoog levenspeil verwachten. 

Eén arbeidskracht produceert in China gemiddeld één ton graan per jaar. Dat 
is niet veel. Zolang het probleem van de arbeidsproduktivilf~it niet wordt 
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opgelost, zal er geen hoog levenspeil zijn. Nevenactiviteiten helpen, maar het 
is noodzakelijk dat de landbouw gemechaniseerd wordt. Dàt is het grote 
probleem. De leiders stellen zich voor dat de beste boeren uiteindelijk meer 
land contracteren. Degenen die het slecht gaat moeten zich dan aan andere 
activiteiten wijden. Men voorziet een verschuiving van 70 procent van de 
bevolking vanuit de directe landbouw. 

Ik denk dat dit wel zal gebeuren in enkele van de voorspoedige gebieden. 
Maar in achtergebleven regio's zal het waarschijnlijk niet kunnen. Het 
resultaat is dan een zeer onevenwichtige ontwikkeling. We zullen enkele 
welvarende gebieden zien, die in staat zijn te moderniseren, te mechaniseren, 
en daarnaast andere die zullen stagneren. 

De Chinese regering heeft onlangs nieuwe geliberaliseerde regels afgekon
digd voor de Speciale Economische Zones. Deze wetten werden voor een deel 
toepasbaar verklaard op het hele kustgebied. Er kwamen meteen protesten 
vanuit het binnenland. Als de kust die voordelen krijgt, wat gebeurt er dan 
met ons? Ik voorzie een zeer snelle en algemene ontwikkeling in bepaalde 
bevoordeelde gebieden en stagnatie en misschien ernstige moeilijkheden in 
andere regio's. 

Lessen 

Wat kan er van de ontwikkeling van China geleerd worden? In vele landen 
zijn collectieve vormen uitgeprobeerd. In het algemeen hebben ze niet goed 
gewerkt en is men gedesillusioneerd geraakt. In China werkte het collectieve 
systeem veel beter dan vrijwel overal elders. Als zelfs China besloten heeft 
dat het niet goed genoeg was, dan is het voor andere landen moeilijk om het 
te doen slagen. Er vindt in het algemeen een terugkeer plaats van collectieve 
naar meer private vormen, zeker in de landbouw. 

Volgens mij had de collectieve vorm een groot potentieel indien er zorg 
was gedragen voor meer autonomie en democratie. Een goed georganiseerd 
collectief systeem kan meer produceren, meer nevenactiviteiten en indus
trieën creëren, voor een hoger inkomen en een beter leven zorgen dan waar 
individuen toe in slaat zijn. Maar een goed collectief is niet gemakkelijk op te 
houwen en in stand te houden. De hele samenleving moet erachter staan. De 
systemen van handel, markt, krediet en de welten moelen alle de collectieve 
inspanning ondersteunen. Er zijn niet veel plaatsen in de wereld waar zulke 
voorwaarden verwezenlijkt kunnen worden. Het ziet er naar uit dat we in de 
toekomst nog maar weinig zulke experimenten zullen zien. 
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Na de droom, na de leuzen blijft het 
werkelijke socialisme over 

Hongarije's afscheid van een boeiende tijd 

Kees Bakker* 

Abstract 

Aan de hand van een aantal indrukken opgedaan tijdPT!s een weerzien met 
Hongarije, tmrdt de ontwi.kkeli.ng van dat land geschetst. De sobere jaren 
vijftig~ de tijd van de socialistische idealen en de enthousiaste wederop
bouu.·. De door de partij schoorvoetend erkende revolutie l'Q/1 1956 vormt het 
breekpunt. De ontwikkeling sindsdien heeft niet de vorm van een radicale 
poli.tieke breuk met het Stalinisme. Maar het resultaat van een politiek lossere 
koers en van de economische hervormingen is een pluriforme consumptiemaat
schappij met een vooral buäen de partij open sfeer. 

Of ik voor het eerst in Boedapest ben, vraagt de kleine zelfstan~ge, die onze 
vakantie georganiseerd heeft. Nee nee, vroeger kwam ik hier vaker, maar 
vijftienjaar geleden voor het laatst. Vijftien jaar! Hij neemt een moment om in 
zijn herinnering terug te kijken, gebaart dan naar de flats aan weerszijden van 
de drukke vierbaans autoweg. 'Er is veel veranderd... Het 1even is beter 
geu·orden.' 

Tijdens mijn verblijf in de Hongaarse hoofdstad komt dat thema 
herhaaldelijk aan de orde. De meningen van de Hongaren die ik spreek zijn 
erover verdeeld. Hoeveel stellen die veranderingen nu eigenlijk voor? 

Mijn indruk na een paar weken rondkijken is, dat ze veel voorstellen. 
Het land is ingrijpend veranderd. Trefwoorden die voor de omschrijving van 
die veranderingen in aanmerking komen: meer welvaart, meer individuele 
levensruimte, liberalisatie, maar naar mijn waarneming bovenal: normalisa
tie. 

Apart 

Vroeger was Hongarije een land apart. Apart gezet. Met een groot hek 
eromheen. Je kwam in een andere wereld, als je die grens overschreed. 
Alleen, dat deed bijna niemand. Nu wel, nu begint Hongarije in Wenen op het 
station, in een lange en overvolle trein: westerse toeristen, maar ook heel wat 
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Hongaren voor wie de vakantie in het Westen er alweer op zit. 
Het IJzeren Gordijn is er nog wel. Aan Oostenrijkse zijde de wachtto

rens melancholisch in het glooiende landschap en dan het prikkeldraad. Maar 
de wachttorens zijn leeg en het prikkeldraad ziet eruit of er in geen jaren naar 
is omgekeken. De fotografen in het gangpad keren zich teleurgesteld af. Het 
is gewoon een grens geworden. 

Je kan de veranderingen, die in Hongarije hebben plaatsgevonden, 
omschrijven als een afscheid van de jaren vijftig, die plaats hebben gemaakt 
voor de moderne consumptiemaatschappij. Later dan bij ons, onder slechtere 
internationale omstandigheden, en ongetwijfeld ook op een lager niveau dan 
destijds bij ons. Maar toch. 

De jaren vijftig: een karige, maar toch gezellige tijd. Je maakte er wat van! En 
dat deed je met zijn allen: de vakantie met de collega's in het bedrijfspension 
- 'in het algemeen genationaliseerde recreatieoorden van de rijken ' 1 

- en de 
voetbalwedstrijd in het gigantische, in het sterfjaar van StaJin gebouwde -
grotendeels met maatschappelijke arbeid'2, oftewel door de arbeiders in hun 
eigen tijd gebouwde- Népstadion. Of je ging een dagje met de familie de ber
gen in, met eten en drinken mee, of een dagje uit varen op de Donau. Het wa
ren massale genoegens. De dranghekken getuigen er nog van. Die hekken 
zijn nu leeg. 

Sterren en leuzen 

Afscheid van de jaren vijftig, dat is ook een afscheid van, niet van het 
socialisme als politiek-economisch systeem, daar is geen sprake van, maar 
van het socialisme van de sterren en de leuzen, het socialisme als iets dat 
mensen boeide, in de twee betekenissen van dat woord, dat inspireerde èn 
onderdrukte. 

Wat die sterren en die leuzen betreft, dat was vroeger standaard. Geen 
fabriekspoort zonder ster en geen fabrieksmuur zonder leus. Dat is niet meer 
zo. Dat wil zeggen, ze zijn er nog wel, maar blijkbaar worden ze niet meer 
nieuw aangebracht. Aan de andere kant: men heeft ze ook niet echt 
weggehaald. Waar ze zaten zijn ze blijven zitten. 

Uit overwegingen van melancholische aard hebben we één zo'n dagje uit de 
jaren vijftig nog eens overgedaan. Naar de János-berg. Dat was vroeger een 
wandeling door een druk bos aan het eind waarvan je dan de top bereikte met 
de uitkijktoren. Dringen om een plaatsje aan de balustrade, dringen om een 
glaasje prik. De bus die ons erheen brengt is half leeg en op de berg is het stil. 
In de boomstammen tot aan het onleesbare vergroeide insnijdingen: 1948, 
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1953, l956:l, de historische jaren van het Hongaarse socialisme zijn hier 
verknoopt met de vrolijke dagjesmensen van toen. 

De uitkijktoren is op slot. Al jaren, horen we. De snoepverkoopster is in 
slaap gesukkeld, met de kin op de borst. Af en toe schrikt ze wakker. Geen 
klanten? Dan last ze zelf maar toe en een ogenblik later is ze weer onder zeil. 
Op het pleintje voor de torf'n ligt een hoop oud roest. Aan de verfresten 
herken ik het uiteindelijk. Het is de vier meter hoge rode ster, die vroeger bo
venop de toren stond en die je vanuil de stad kon zien. Daar ligt hij, aan brok
ken op een verlaten berg. 

Hel socialisme en de jaren vijftig, een ander voorval. Wf' staan in het dorpje 
Leányfalu, op zijn Hollands iets als 'meisjesdorp', te wachtPil op de boot naar 
Boedapest. Met zijn twaalven tussen dranghekken, die vroeger onder 
misschien twef'honderd mensen de orde handhaafden. Is dat onze boot. vraag 
ik als er iets in zicht komt. Nee, krijg ik ten antwoord, dat is onze boot niet, 
dat is een oude pioniersbool. 

Even later komen de communistische jongeren van toen aan wal, 
joelend en lachend, met wandelstokjes en dikke benen van het hart. En 
zingend, op zijn Hollands: 'Waar de meisjes zijn, waar de meisjes zijn ... ' De 
wachtenden in de dranghekken kijken ernaar zonder een spoor van een 
glimlach, als waren het maanmannetjes. Bizarre, maar ongevaarlijkf' wezens 
uit een andere wereld. 

Iets vreemds 

Het socialisme is destijds over Hongarije gekomen als gevolg van de uitkomst 
van de Tweede Wereldoorlog en vooral van de Koude Oorlog. Het had iets te 
maken met de militaire aanwezigheid van de Sovjet-Unie. 4 Het was iets 
vreemds. Maar tegelijk heeft het beste deel van de Hongaarse natie zich met 
het socialisme toch ook verbonden geweten. 

Dat geldt voor de arbeidersbeweging, maar meer in het algemeen ook 
voor de beweging die rond de eeuwwisseling het politieke en culturele leven 
in een stroomversnelling bracht en haar stempel op het moderne Hongarije 
drukte. De mensen van deze generatie herkenden in het socialisme hun eigen 
radicale houding, hun eigen 'revolutionaire idealen'. 5 Ze herkenden de 
'heilige z1mre droom '6 van het proletariaat. Sterker nog, zij waren het die 'de 
geu·one man' met het socialistische ideaal bekend maakten. 7 

In het museum voor de geschiedenis van de arbeidersbeweging is een tekstje 
opgehangen van een van de leidende personen van de generatie van 1890, 
Endre Ady, waarin hij verlelt 'hoezeer het nieuwe en ware messiasgeloof, het 
socialisme' het zijne was. Dat betekent niet, dat hij in de politiek ging. Ady 
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was als dichter revolutionair en als dichter socialist. In zijn werk kwam het lol 
'een uitstorting van di,e kracht, die dan noodzakelijkerwijs ook op politiek
sociaal terrein revolutie betekende'. 8 Maar banden en verwantschap tussen de 
nieuwlichterij van zijn generatie en de arbeidersbeweging waren er wel 
degelijk. Immers, in 1919, de 133 dagen van de Hongaarse Radenrepubliek 
waren zij erbij. <J 'Ze sloten zich enthousiast bij de proletarische dictatuur 
aan '. 10 Zo enthousiast en in zo groten getale zelfs, dat 'de Radenrepubliek, als 
zij zich staande had kunnen houden, een ongekende renaissance van de 
cultuur en de wetenschap gebracht zou hebben'. 11 En later, toen rechts weer 
de baas was in Hongarije, kregen zij ook de schuld van de revolutie. Zij 
hadden de geesten er rijp voor gemaakt. 12 Nogmaals, niet dat het altijd 
socialisten of communisten of zo waren, maar omdat ze daar iets zagen 
gebeuren wat met hun ideaal te rnaken had. En na de Tweede Wereldoorlog 
waren ze er - voorzover ze de ballingschap en de oorlog overleefd hadden -
opnieuw bij. Opnieuw een situatie die ze herkenden. Dàt was, waarop ze 
hadden gewacht. 

Het afscheid van de jaren vijftig is zo dus niet alleen hel afscheid van iets 
waarom nooit gevraagd was, het is ook een afscheid van de idealen van Ady, 
van de martelaren van de Hongaarse arbeidersbeweging, van de strijders 
voor de Radenrepubliek. 

'Wel vaart, overvloed' 

De jaren vijftig. Hier en daar komt bij het terugblikken weemoed door. Wat 
een aparte tijd! Het waren, herinnert men zich, 'puriteinse jaren'. En jaren 
met een eenvoudig perspectief. 'Het leek', in 1949, 'dat Hongarije - als de 
Kerkers zo verder zouden gaan - in korte tijd een land van welvaart, van over
vloed zou zijn'. 13 En wat een enthousiasme in die tijd! De werkers, herinneren 
de genoemde partijhistorici zich, ontvingen het eerste vijfjarenplan bijvoor
beeld 'met enthousiasme'. 14 

De tijd rond 1950 was als een droom. In een paar jaar werd de 
Hongaarse samenleving volkomen door elkaar geschud. Het gekste leek te 
kunnen. Bij tientallen verrezen de nieuwe fabrieken, ja, hele industriesteden 
werden van de grond af opgebouwd. Boeren en vrouwen werden bij 
honderdduizenden ingelijfd in het leger van de loonarbeid. De middenstand 
verdween vrijwel geheel. De problemen die het opriep waren ontzaglijk en al 
snel niet meer beheersbaar. Maar het gebeurde. 

Enorm waren ook de kosten. Het levenspeil holde achteruit: in 1952 
lagen de lonen al twintig procent lager dan in 1949. Maar je werkte ervoor, in 
de staat zijn tijd en in je eigen 'vrije' tijd. En als je het niet deed, verdween je, 
naar keuze van de autoriteiten met of zonder proces, achter de tralies. 15 Het 
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was een spartaanse tijd en de kranten en de radio - want televisie was er nog 
niet - riepen je op, eisten van je, er in een 'spartaanse geest '16 tegenaan te 
gaan. In de geest van het brengen van offers voor de toekomst. Want daar 
ging het allemaal om, de toekomst. Wat intussen dus lwt heden is. Die 
televisie is er nu wel. Een verworvenheid van het socialisme, vinden de 
samenstellers van de tentoonstelling over de geschiedenis van de arbeiders
beweging. Zij sluiten er hun expositie zo ongeveer mf'f' af. 

Het is een verworvenheid. die melancholisch stemt. Is dat het nou? Al die 
strijd, al die martelaren en al die slachtoffers, voor een teiPvisie? De toekomst 
waar we voor geknokt hebben, de 'welvaart' en de 'overvloed', het is er nu
althans min of meer - maar het valt tegen. De winst aan goPderen is kleiner 
dan het verlies aan 'enthousiasme', aan strijdvaardigheid. aan idealen. 

'Kijk toch eens rond op straat', zei me een Hongaarst~ communist, al die 
dikke mensen. 'Men eet maar en drinkt maar ... ' Ook in Hongarije gaat het te
rugblikken en het afscheid nemen gepaard met spijt en bitterheid. Gevoelens 
die je misschien voor een dag kunt verdrijven als je met je kameraden van 
vroeger je jaarlijkse boottochtje hebt van Boedapest naar Leányfalu. Maar als 
je dan 's avonds weer thuis zit. achter je televisie ... 

Sta-in-de-weg 

Na de droom, na de leuzen, blijft het werkelijke socialisme over. En dat is dan 
een zekere mate van welvaart - intussen alweer bedreigd - gevat in een 
politiek en economisch systeem, dat vrij onhandig is en maar moeizaam 
reageert op de uitdagingen van de jaren tachtig. Een bestel dat compleet met 
zijn verworvenheden in een aantal opzichten tot een sta-in-de-weg geworden 
IS. 

Eén voorbeeld: de genivelleerde inkomens. Hongaarse economen wij
zen erop, dat we ons daarvan nu ook weer niet te veel moeten voorstellen. 
maar even afgezien van de inkomens van politieke topfunctionarissen en 
sportlieden, waren de inkomensverschillen in de internationale vergelijking 
toch waarschijnlijk niet groot. Dat had zo zijn economische achtergrond. Het 
paste goed bij een sterk op hoeveelheden gerichte produktie: de man op de 
werkvloer was belangrijk. 17 Het had ook met de politiek te maken: het was de 
economische uitdrukking van de 'leidende rol' van de arbeidersklasse. Maar 
het was ook iets moois: waarom immers zou de ingenieur, de directeur, de 
dokter het zoveelvoudige moeten krijgen van het loon van de arbeider? 

Intussen wordt in Hongarije nergens zo druk over gediscussieerd als 
over vergroting van de inkomensverschillen: in naam van de efficiency en de 
modernisering van de economie moet de egalitaire samenleving op de helling. 

De politiek-economische structuur, zoals die vorm kreeg in de jaren 
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vijftig, komt op gespanm'n voet te staan met de eisen van de jaren tachtig. 
Aanpassing en vernieuwing van deze structuur is echter een bijzonder 
moeizame geschiedenis. 

Juist op dit terrein blijven de jaren vijftig de Hongaarse samenleving 
belasten. 

Geen breuk 

De kwestie is. dat het afscheid van die tijd niet de vorm heeft gekregen van 
een radicale breuk. Een dergelijk veranderingspad staat voor de Oosteurope
se landen nu eenmaal niet open. 

In de jaren vijftig van de Oosteuropese landen is de aanwezigheid van de 
Sovjet-Unie een wezenlijke factor. Zonder de 'grote' Stalin zouden er geen 
kleine Stalinnetjes geweest zijn. Zolang nu in de Sovjet-Unie zelf de breuk 
met het Stalinisme niet volledig is, brengt een revolutionaire breuk met het 
Stalinisme in de andere Oosteuropese landen onvermijdelijk de relatie met de 
Sovjet-Unie in het geding. 

De geschiedenis van de Hongaarse 'tragedie' 18 van 1956 laat dat op 
bijzonder klemmende wijze zien. De revolutie 19 mobiliseert niet alleen het 
anti-Stalinisme, maar alle tegenstanders van de Sovjet-Unie tot en met het 
gekke mannetje dat zijn veldwachtersuniform uit de tijd van vóór 1918 van 
zolder haalt. 20 En het program van de revolutie - verwijdering van de kleine 
Stalin Rákosi uit de partij, opheffing van de gedwongen collectivisatie, 
vrijheid van meningsuiting, om een paar dingen te noemen, kan pas in 
uitvoering worden genomen als de opstand door de sovjettroepen is neerge
slagen. 

De afrekening met de Stalintijd is niet - en kan dat ook niet zijn - het 
resultaat van openlijke politieke strijd, waarin de tegenstanders de nederlaag 
lijden. Het is het resultaat van een zekere verandering in het krachtenveld in 
de partij, waarin de tegenstanders van verandering invloed blijven houden. 
Door deze omstandigheden blijven de jaren vijftig het veranderingsproces 
belasten en vertragen. Voorbeeld: het éénpartijstelsel is tot stand gebracht in 
de periode van de terreur rond 1950. De terreur bestaat niet meer, de 
'intemeri.ngskampen '21 zijn na de dood van Stal in opgeheven, maar het 
éénpartijstelsel bestaat nog wel. 

Rituele mondvol 

De Stalintijd blijft ook de partij belasten. Er kan over die periode nog almaar 
niet gewoon gesproken worden. Partij-publikaties beperken zich bij de 
beoordeling tot het herhalen van zinnen uit officiële documenten van 
onmiddellijk na 1956, met woorden als 'dogmatisme', 'sectarisme', 'reV!sw-
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nisme ', een rituele mondvol, die bij elke herhaling inhoudslozer wordt. 

Symbolisch voor deze halfheid is wel de oplossing die men uiteindelijk 
voor het StaJinstandbeeld in het centrum van Boedapest gevonden heeft. Op 
een enorm leeg plein, dat uitstekend geschikt is voor massameetings (ik heb 
er zelf eens staan dringen om een glimp van Gagarin op te vangen) staat nog 
het voetstuk van dit in 1956 • omvergehaalde beeld. Men heeft er een 
bouwseltje opgezet met wat vlaggestokken. Het voetstukkarakter is er zo aan 
ontnomen. Maar wat het dan wel is'? Het is iets onduidelijks geworden. Iets 
onduidelijks op een groot leeg plein. 

Rituele volzinnen, onduidelijkheid en een verdraaielP voorstelling van 
wal t"r gebeurd is. Nogmaals het Stalinstandbeeld. Op de tentoonstelling over 
de geschiedenis van de Hongaarse arbeidersbeweging komt het omverhalen 
van dit beeld - het onbetwiste hoogtepunt van de eerste fase van de 
Hongaarse opstand - niet voor. Maar er is wel een fotootje van een paar 
jongens die staan te morrelen aan het naambordje van de Lenin-rondweg ... 

Toch is het ook in de Hongaarse partij op dit gebied niet alles stilstand. Op 
een door de partij belegde conferentie over de naoorlogse geschiedschrijving 
bijvoorbeeld, prikte de historicus Sándor Balogh de standaard-omschrijving 
van de jaren vijftig als de jaren van de 'personencultus · door met de 
opmerking dat dat het wezen van de zaak niet raakt. 22 

Maar belangrijker is, dat de taboes die in de partij nog zoveellast veroorzaken 
elders in de samenleving doorbroken zijn. Romanschrijvers, dichters, film
en televisiemakers nemen allang geen blad meer voor de mond. 

Er is in Hongarije meer pluriformiteit gekomen dan de uniform 
gebleven politieke structuur doet vermoeden. Hongarije is tegenwoordig 
méér dan de Hongaarse partij en de Hongaarse partij is er tegenwoordig één 
die dat ook wil, of in elk geval niet anders meer kan dan het te willen. Zij het 
dat ze er haar hart bij vasthoudt: als het maar geen 'chaos '23 wordt, als het nu 
maar lukt om tegenover de 'burgerlijke druk '24 voldoende tegendruk te 
ontwikkelen ... 

Hoeveel is er in Hongarije nu werkelijk veranderd? Iemand zei me: 'van de 
economische hervorming zijn de economische resultaten tot dusver misschien 
beperkt, maar de politieke gevolgen zijn wèl groot.' 

Aan het kleine beetje verandering van de structuren ligt een hele grote 
verandering van de sfeer ten grondslag. Er is iets in beweging, er is iets om 
over te discussiëren, het is weer interessant om aan de meningsvorming deel 
te nemen. Het afscheid van de leuzen van vroeger heeft een ruimte vrij 
gemaakt waarin opnieuw de vraag gesteld wordt: 'Hoe geven we onze toekomst 
vorm?' 
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Marx' eigen methodoloog 

Bespreking van Jan van Dijks 'Westers marxisme als 
sociale wetenschap' 

Dany Jacobs* 

Marxisme en sociologie 

Bijna op de dag tien jaar nadat Göran Therborn zijn proefschrift Science, 
Class and Society (1976, London, New Left Books) verdedigde, promoveerde 
Jan van Dijk vorig jaar bij dezelfde Therborn met zijn Westers marxisme als 
sociale n·etenschap (1984, Nijmegen, SUN). Dit laatste werk is in zekere zin 
een vervolg op het eerste. Ook in Van Dijks werk staat de specificiteit van de 
marxistische sociaal-wetenschappelijke onderzoekstraditie immers centraal. 

Therborn verdedigde elf jaar geleden dat de benadering van het 
marxisme zo specifiek is dat zij eerder een aparte sociale wetenschap dan een 
paradigma binnen bijvoorbeeld de sociologie of de economie is. Therborns 
benadering was vooral interessant omdat hij het historisch kader schetste 
waarbinnen economie, sociologie en marxisme ontstonden en daarbij aangaf 
wat de centrale problematiek en de belangrijkste determinatiepatronen ervan 
waren. 

Het probleem dat ik met Therborns verhaal echter had, was dat hij de 
sociologie en de economie, ondanks de diversiteit die hij beschreef, toch als 
vrij coherente benaderingen opvatte, waarmee het marxisme dan wel moest 
contrasteren. Een andere aanpak zou al sneller een continuüm of een matrix 
met meerdere dimensies te zien geven. 

Ook al is Van Dijks invalshoek een hele andere dan die van Therborn -
methodologisch in plaats van historisch - hij blijft aan Therborns polariseren
de benadering vasthouden, zij het dat hij, wetenschapstheoretisch gezien, een 
op zijn minst correcter te noemen terminologie gebruikt door over 'onder
zoekstradities' te spreken. Maar juist door deze terminologie dreigt de 
tegenstelling Lot de sociologie - de economie komt bij hem niet aan bod - te 
vervagen. Bovendien moet hij dikwijls toegeven dat het marxisme kan leren 
van bepaalde meer 'sociologische' onderzoekstradities of dat bepaalde 
scholen in de sociologie belangrijke uitgangspunten van het marxisme 
hebben overgenomen. 

Ook al ben je het niet eens met dit vertrek- en eindpunt, dan nog kan de 
polariserende methode interessant zijn als hulpmiddel om verschilpunten 
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lussen verschillende 'onderzoekstradities · in kaart te brengen. Dit IS het 
standpunt vanwaaruit ik het boek kort wil doorlopen. 

Wat is nu het wezenlijke verschil tussen de sociologische en de marxistische 
benadering? Ik veronderstel dat veel sociologen vlug hun antwoord klaar 
hebben: de sociologie is een empirische wetenschap. het marxisme is een 
vooropgezelle.'deductieve theorie. Ook al zegt Van Dijk datniet zo uitdrukke
lijk, het is zijn bedoeling deze stelling te ondergraven. Hij probeert aan te 
lonen hoe diep-welenschappelijk en empirisch de marxistische methode wel 
is, of althans kan zijn. Hij wordt daarbij geruggesteund door de herleving van 
een marxistische sociaal-wetenschappelijke praktijk geduwndc de laatste 
vijftien jaar, een ontwikkeling die overigens ook door Therborn gesignaleerd 
en beschreven is. 1 Hij benadrukt dit overigens- volgens hem zijn het juist de 
groepen binnen het marxisme die niet tot concreet onderzod, overgegaan 
zijn, die in crisis geraakt zijn - en door de vele verwijzingen naar deze 
onderzoekspraktijk is zijn dissertatie er tevens een goed overzicht van 
geworden (zij het met zekere beperkingen, zie verder). 

Maar hoezeer hij ook op deze empirisch-wetenschappelijke herleving de 
nadruk legt, toch heb ik de indruk dat ze in eerste instantie niet meer dan een 
morele ruggesteun geweest is. Want het blijft Marx. waar Van Dijk steeds 
naar terugkeert om de methodologische grondbeginselen van de marxistische 
onderzoekstraditie te reconstrueren. Aangezien Marx die principes nooit 
neergeschreven heeft, meer nog: ze voor zichzelf ook niet volledig geëxplici
teerd heeft, blijft dat een hachelijke onderneming. Van Dijk moet dan ook op 
twee fronten strijden: enerzijds aantonen dat hij, ondanks de vele tegenstrij
digheden bij Marx zelf, op een (meer dan) aannemelijke wijze de centrale 
methodologische principes van diens wetenschappelijke praktijk vertolkt; 
anderzijds het gevecht aangaan met niet de minst knappe bollt>n, waaronder 
om te beginnen Engels, die andere interpretaties naar voren geschoven en ten 
uitvoer gebracht hebben. 

Van Dijk stond bij zijn taak gelukkig niet alleen. Zonder de centrale 
inbreng van de Engelse 'kritisch-realistische' wetenschapstheoretici - bij de 
marxisten onder andere vertegenwoordigd door Roy Bhaskar en Gregor 
McLennan - zou hij waarschijnlijk zijn taak niet tot een goed einde hebben 
weten te brengen. 'Deze theorie stelde ons in staat een over jarPn verzamelde 
kennis van de in rnarxisties onderzoek gehanteerde mehode te ordenen en in 
een samenhangend geheel te brPngen ', bekent Van Dijk op p. l 7. Bh askar en 
McLennan zijn dan ook de schrijvers waarvoor hij bij mij de meeste appetijt 
gewekt heeft. 

Pas vanaf de tweede helft van het boek. als Van Dijk bij de meer 
concrete onderzoeksmethoden en -technieken aanbelandt, komt de heden
daagse marxistische wetenschapspraktijk meer op de voorgrond, zij het 

122 



vooral via methodologische discussies. Wie meer inhoudelijk ge1nteresseerd 
is- met name de titel van het boek wekt op dit punt ten onrechte grote ver
wachtingen - komt bedrogen uil. Meer dan even nippen aan de lekkernij 
wordt het niet. 

Maar ik loop vooruit... vooraleer ik aan de systematische bespreking van het 
boek begin moet ik echter nog iets zeggen over de structuur ervan. En om die 
te begrijpen is het nodig le welen wal Van Dijk onder een '(historische) 
onderzoekstraditie' verstaal. Een volledig ontwikkelde (historische) onder
zoekstraditie omval volgens hem - waarbij in eerste instantie de nadruk ligt 
op de elementen en pas daarna op hun eventuele samenhang: 

- een object of problematiek met favoriete onderwerpen en daarbinnen 
een reeks theorieën; 

- een methode die gebaseerd is op een (sociale) zijnsleer en een 
kennistheorie en bestaat uit een methodologie, een methode in de engere zin 
en concrete onderzoeksvormen, methoden en technieken; 

- een praktijk als reeks van exemplarische onderzoeken die de zichtba
re werking en resultaten van de traditie vormgeven (p. 15, 346). 

Hiermee zijn de drie grote delen van het boek al aangegeven. Ik behandel ze 
ook in die volgorde. 

Het object 

Volgens Therborn ontstond de sociologie in eerste instantie als reactie op de 
ontwrichtende werking van de burgerlijke en de industriële revolutie. Zowel 
de staat als de religie hadden gefaald. Het kwam er nu op aan een nieuwe 
maatschappelijke consensus te ontwikkelen. In die zin noemt Therborn de 
sociologie een nieuw soort politieke theorie. De Duitse Marxist Veit-Michael 
Bader benadrukt het feit dat de sociologie de noodzakelijke aanvulling was op 
het methodisch individualisme van de liberale economie. Ze nam deze laatste 
wel aan als gegeven, maar ontwikkelde tevens daartegenover een methodisch 
anti-individualisme. 

Hieruit leidt Van Dijk de drie centrale 'coördinaten' af, waarlangs de 
sociologie vorm krijgt: 

- de ideologische gemeenschap (Therborn beperkt zich tot dit aspect); 
de geabstraheerde mens-mens verhoudingen; 
de maatschappij als een systeem van groepen. 

Deze coördinaten kunnen overigens ook gecombineerd worden. Het functio
nalisme combineert bijvoorbeeld de eerste en de derde. In alle gevallen wordt 
echter duidelijk dat het object van de sociologie in eerste instantie abstract-
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formeel is: de speurtocht naar het 'specifiek sociale· als object voor een 
nieuwe wetenschap. 

Bij het marxisme staat daarentegen het materieel object op de eerste 
plaats: de studie van de moderne kapitalistische maalschappij in haar diverse 
aspecten. Marx verweel Hegel, Proudhon en de klassieke economen dan ook 
dat zij de abstracties centraal stelden, dat zij ahistorisch LP werk gingen. In 
zijn kritiek op Hegel gaf Marx diens abstracte begrip 'burgerlijkP maatschap
pij' dan ook steeds meer een concrete inhoud: het kreeg een klasse-inhoud. 
de anatomie ervan werd in de politieke economie gezocht, <"te. 

Marx was natuurlijk geen pure empirist. Niet voor niets is hem zo 
dikwijls zijn herhaaldelijk teruggrijpen naar een abstract niwau aangewre
ven. Men zou kunnen stellen dal ook Marx de verhoudingen in de burgerlijke, 
kapitalistische maatschappij centraal stelde. Maar ook hier blijkt het verschil 
met de sociologen. Marx benaderde de maatschappelijk<• verhoudingen 
immers niet vanuil een (methodologisch) individualistische invalshoek (zoals 
Weber), noch vanuit een collectivistische (zoals Durkheim). maar wel vanuit 
een relationeel gezichtspunt. De sociale betrekkingen waren 'produktiever
houdingen' - weliswaar een abstract begrip, maar toch stc•eds aan een 
concreet-historisch object en uitgangspunt gebonden. 

Van Dijk benadruk dan ook dat Marx zijn abstract, formeel object 
sleehls kon formuleren in functie van zijn concreet, materieel object. Het 
accent ligt hier duidelijk anders dan bij de 'sociologen·. Dit wordt ook 
duidelijk als je de uilzonderingen onder de laatsten bekijkt. Sociologen als de 
Tocqueville, Veblen, Mannheirn gingen ook in eerste instantie uit van een 
concreet-historisch object. Toch konden ze meestal de neiging niet bedwin
gen om snel te gaan veralgemenen. Weber stond op dit punt waarschijnlijk 
nog hel dichtst bij Marx. 

Weber was hier zelfs nog radicaler, want ook Marx kon het veralgeme
nen meer dan eens niet laten- iets wal Van Dijk toegeeft-, zij het dat uit zijn 
werknotities steeds blijkt hoezeer hij die veralgemeningen zelf relativeerde. 
Van Dijk komt dan ook tol de boude bewering 'dat niet alleen Marx, maar 
ook Engels explicieter aandacht zou hebben besteed aan problemen van 
generalisatie en systematisering, als zij hadden voorzien u·elke tragiese 
misverstanden zich achter het etiket historisch materialisme zouden gaan 
verschuilen' (p. 94). Dit leidde Hans Achterhuis. in zijn bespreking in De 
Volkskrant, lol de opmerking dat Van Dijk blijkbaar nog marxistischer dan 
Marx is. 

Het is natuurlijk niet te verwonderen dat de onduidelijkheid van Marx 
op dil punt later binnen hel marxisme lot vele 'terugvallen' in een meer 
'sociologische' methodiek moest leiden, die Van Dijk een doorn in het oog 
zijn. Zo blies bijvoorbeeld de 'dialectisch-materialistische' traditie (vanuit 
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Engels over de hele Tweede Internationale naar het Stalinisme) de betekenis 
van Marx' veralgemeningen buitenmatig op. En ook hedendaagse marxisten 
zoals Cohen en Habermas vormen het marxisme elk op hun manier om lol 
een algemene maatschappelijke evolutietheorie. 

Van Dijk is overigens niet geheeltegen het formuleren van wetmatigheden. In 
l1ettweede deel zal hij onder het kopje 'geschiedenis en struktuur' nagaan wat 
het karakter van 'wetten' in de sociale wetenschappen in het algemeen en het 
marxisme in het bijzonder kan zijn. Ook daar benadrukt hij echter dat de al
gemeenheid en de verklaringskracht bij Marx de neiging hebben in tegenge
stelde richtingen te lopen. 

De methode 

De eerste helft van het tweede deel van Van Dijks boek, dat over de methode, 
is naar mijn mening het interessantste en meest vernieuwende. Van Dijk 
stond hier voor een dilemma. In het eerste deel had hij zojuist betoogd dat het 
marxisme een inhoudelijke, op een specifiek, historisch materieel object 
gerichte en geen abstracte of formele methode eigen is. Vandaar zijn huiver 
voor het systematiseren en formaliseren van die methode, waarbij onvermij
delijk juist de formele aspecten naar boven komen. Van Dijk vindt dat dit 
echter toch maar eens moet gebeuren, omdat het marxisme anders haar 
geloofwaardighPid als wetenschap dreigt te verliezen. Het doel moet echter 
het begrijpelijk maken van een onderzoekspraktijk zijn en niet het opstellen 
van een receptenboek. 

Na op een zeer genuanceerde wijze een aantal marxistische grondbeginselen 
- materialisme, dialectiek, totaliteit, praxis- uitgelegd te hebben, gaat Van 
Dijk over op de bPspreking van de affiniteit van het marxisme met de kritisch
realistische wetenschapstheorie. Kenmerkend voor deze laatste is vooral de 
combinatie van ontologisch realisme - er bestaat een werkelijkheid onafllan
kelijk van de mens - en epistemologisch relativisme - alle opvattingen zijn 
maatschappelijke/menselijke produkten en dus voorbijgaand. Parallel heeft 
het marxisme zich afgezet tegen zowel vulgair materialistische weerspiege
lingstheorieën als tegen puur subjectivistische of conventionalistische opvat
tingen. 

Interessant in dit verband is ook Bhaskars opvatting over de verschillende 
ontologische domeinen. Bhaskar onderscheidt de volgende domeinen en hun 
inhoud: 
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INHOUD DOMEINEN 

gebeurtenissen 

I het empirische I 
het actuele 

he! ··de 

ervaringen 

mechanismen 

Op basis van dit schema kan men bijvoorbeeld begrijpen hoe een experiment 
functioneert: men tracht gebeurtenissen die empirisch mectbaar zijn te 
manipuleren om causale mechanismen bloot te leggen. Maar tPrzelfdertijd 
wordt duidelijk dat de uitspraken. die op basis van deze empirische bevindin
gen gedaan worden. gerelativeerd moeten worden. want: 

- mechanismen kunnen bestaan zonder dat ze uitgeoefend worden (zij 
liggen als het ware stil. maar kunnen in principe geactivPerd worden); 

- mechanismen kunnen uitgeoefend worden zonder dat zij gerealiseerd 
\\Orden (zij worden 'geblokkeerd' of gemodificeerd door andere mechanis
men); 

- mechanismen kunnen gerealiseerd worden zonder dat zij waargeno
men worden (de werkelijkheid wordt in het realisrnf' niet bept'rkt tot het 
observeerbare ). 

HiPrmee wordt èen kritiek mogelijk op zowel het empirisch realisme 
(bijvoorbeeld Popper). als op het positivisme. Rij het eerste schrompelen de 
drie domeinen tot het eerste samen: bij hel tweede wordt dit nog wrder 
gereduceerd tol "feilen". Bhaskar stelt terecht dat empirische generalisaties 
niet meer dan "proto-wetlen' zijn. Er is geen absolute zekerheid over 
causaliteit uil af te lf'iden en elke poging tot verklaring beval dan ook 
elementen van speculatic en inluitic. Het is duidelijk dat Marx met zijn 
onderscheid tussen "wezen' en 'verschijningsvorm' er een soortgelijke geslra
tificeerde werkelijkheidsopvatting op na hield. 

Dit inzichtmag er natuurlijk niettoe leiden dat men na de empirische fase van 
het onderzoek in puur giswerk ven alt. Van Dijk neemt zich juist veelmoeite 
een ideale onderzoekscyclus te ontwerpen waarbij men verschillende keren 
heen en weer gaat tussen het conewel en het abstract niveau. eerst om 
empirische patronen - 'protowellen · - op het spoor te komen en vervolge&~'\ 
via analyse en modellering tot een begin van theorie te komen. Uit Marx • vele 
werknotities blijkt dat hij inderdaad op een soortgelijke wijze lt> werk ging. 
Marx' voorbeeld toont echter ook aan dat het een tijdrovende bezighPid IS. 
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Wie de tijdsdruk kent waaronder tegenwoordig het meeste ~nderzoekswerk 
staal, beseft hoe moeilijk het is dit wetenschappelijk ideaal te benaderen. 

De volgende slap die Van Dijk zet is zeer pragmatisch en eenvoudig, maar 
daarom niet minder belangrijk. Hij is nu juist over de helft van zijn boek en 
ontwerpt voor de verdere systematisering ervan drie fundamentele onder
zoekstypes: het theoretisch-analyserend, het historisch-beschrijvend en het 
actiegericht onderzoek. Dit zijn ideaaltypes. Er zijn in de werkelijkheid dan 
ook veel tussenvormen. De benaming ervan mag overigens ook niet tot het 
misverstand leiden dat de eerste vorm niet op empirie gebaseerd of dat bij de 
laatste twee vormen de theoretische component onbelangrijk zou zijn. 

Dit onderscheid is zo belangrijk omdat een aantal discussies tussen 
verschillende marxistische richtingen - 'theoretici' versus 'empiristen'. 
'structuralisten· versus 'historicisten ·, etc. - ermee verduidelijkt kumwn 
worden. Meestal was een belangrijk element in deze discussies immers dat 
men slechts een vorm van onderzoek binnen het marxisme als legitiem 
wenste te beschouwen, terwijl Van Dijk terecht het bestaansrecht en de 
noodzaak van verschillende onderzoekstypes bepleit. Daarmee worden de 
genoemde tegenstellingen natuurlijk niet volledig weggevlakt, maar de kans 
is groter dat de rationele kern ervan duidelijker voor het voetlicht treedt. 

Van Dijk gaat dan voor de drie types na op welke fase van zijn ideale 
onderzoekscyclus de nadruk ligt, hoe de relatie met andere vormen van 
praxis - een correctere formulering dan de klassieke theorie-praktijk 
tegenstelling - is, welke andere wetenschaps- en waarheidsopvattingen het 
meest met de kritisch-realistische concurreren, etc. Deze uitwerking vind ik 
zeer interessant omdat men daarmee de populariteit van verschillende 
soorten marxistisch onderzoek bij verschillende types marxisten kan begrij
pen. De activisten houden meestal van de actiegerichte onderzoeken en 
voorzover ze van geschiedenis houden. van de soms indrukwekkende histo
risch-beschrijvende studies. Mensen die aangetrokken worden tot de theore
tische finesses van het marxisme daarentegen, hebben al gauw de neiging het 
actiegerichte onderzoek niet ernstig te nemen en het historisch-beschrijvende 
hoogstens als opstapje te zien tot de theoretische analyse. Dit wordt ook 
duidelijk uit de fase van de onderzoekscyclyus waarop in de verschillende 
t)pes volgens Van Dijk de nadruk ligt: bij het actiegerichte onderzoek op de 
probleemformulering zelf; bij het historisch-beschrijvende in eerste instantie 
op de beschrijving en daarnaast op het zoeken van empirische patronen en 
een begin van analyse; bij het theoretisch-analytisch onderzoek op model
bouw en verklaring. 

In het laatste hoofdstuk van Deel 2 bespreekt Van Dijk dan de voornaamste 
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onderzoeksvormen en -technieken die voor de drie types van belang zijn. Ik 
heb echter de indruk dat hij vanaf dit punt steeds banger begint te worden dat 
zijn boek te dik zou worden. Het wordt dan ook steeds meer gekenmerkt door 
kortademigheid en een stijl die sterke overeenkomsten met die van het 
telegram begint te vertonen. Dat is jammer, want de methodoloog Van Dijk 
geeft de indruk op dit vlak veel te vertellen te hebben. 

Tot slot van dit hoofdstuk en deeltracht hij dan nog een aantal algemene 
principes te formuleren, die het marxistisch onderzoek als gd1eel kenmer
ken. De belangrijkste zijn: het combineren van methodes en een zekere 
voorkeur voor hel verwerken van bestaand materiaal van uiteenlopende soort 
-beide vanuit de totaliteitspreientie die het marxisme waar tra!'ht te maken -
en voorzover men aan veldonderzoek doet: het herkennen en benutten, in 
plaats van het trachten elimineren, van de reactiviteit 'vanuit het veld' die 
dergelijke onderzoekssituaties kenmerkt. 

De wetenschappelijke praktijk 

Bij het begin van Deel 3 is Van Dijk reeds op p. 30 l aanbeland en op de res
terende 52 bladzijden probeert hij de cirkel rond te maken door nog iets te 
zeggen over de praktijk van het marxisme - zoals wij zagPil het derde 
noodzakelijke element van een onderzoekstraditie. Het bevat nog twee 
hoofdstukken: een eerste over het onderzoek naar klassen en klassebewust
zijn als voorbeeld, en een tweede over de evolutie van de marxistische 
onderzoekstraditie van Marx tol heden; men zal begrijpen: dit is van het 
goede teveel. De telegramstijl wordt ten top gedreven en wie- zoals ik- nog
al veel verwacht had van dit hoofdstuk komt bedrogen uit. Van Dijk had hier 
veel kunnen leren van zowel Eddy Merckx, die altijd benadrukte dat men op 
tijd moel welen te stoppen, als van zijn eigen leermeester Kar! Marx, van 
wiens werk juist door het onafgewerkt karakter zo'n grote charme uitgaat. 

In het eerste hoofdstuk worden vijftien recente onderzoeken over klassen en 
klassebewustzijn besproken - 6 van het eerste onderzoekstype, 7 van het 
tweede en 2 van het derde - teveel om er een scherp beeld van Ie krijgen. 
Duidelijk wordt wel dal je van goede huize moel zijn om de toets van Van 
Dijks kritiek te doorstaan - op dit punt zet dr. Jan Van Dijk onmiskenbaar 
een keiharde marxistische traditie voort. Ik hoop dat hij dit hoofdstuk ooit 
eens tol een afzonderlijk boek wil uitwerken, want het onderwerp interesseert 
mij erg en de aanpak is veelbelovend. 

In het tweede gedeelte van het laatste deel verdedigt hij eerst en vooral zijn 
begrip 'onderzoekstraditie' tegenover de opvaltingen van Kuhn, Lakatos en 
Laudan - iets wat in het begin van het boek meer op zijn plaats was geweest -
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en tracht er vervolgens een aanzet tot 'marxisme van het marxisme' mee op te 
zetten. Zijn reconstructie van de geschiedenis van het marxisme is echter te 
summier en bevat mede daarom teveel 'gaten' en eenzijdige opmerkingen om 
bevredigend te zijn en de confrontatie met de reconstructies van Kolakowski 
en Commers aan te kunnen, ook al kan ik me vinden in verschillende van zijn 
kritieken op deze benaderingen. Het marxisme is inderdaad minder samen
hangend en eenduidig dan Kolakowski en zelfs Commers veronderstellen en 
Van Dijk kan er terecht op wijzen dat ondanks alle crisisverschijnselen en 'in 
memoriams' een nieuwe sociaal-wetenschappelijke marxistische onderzoeks. 
traditie het licht heeft gezien. 

Toch is ook Van Dijk niet overdreven optimistisch: de economische crisis, de 
impasse van de arbeidersbeweging en uiterst links, de rentabilisering van de 
universiteiten en het wetenschappelijk onderzoek: het zijn donkere wolken 
die zich samenpakken en de marxistische academici moeten er zich op 
voorbereiden hun werk buiten de muren van de universiteiten voort te zetten. 
Zij die binnen blijven, lopen het gevaar terug te vallen in de filosofische 
problematiek van de eerste generaties 'westerse marxisten' of zich verre
gaand aan te passen aan de academische structuur, arbeidsdeling, werkwijze 
en wijze van theorievorming die wij in het grootste deel van het boek als 
tegenhanger van de marxistische methode hebben leren kennen. Nu maar 
hopen dat de werkelijkheid ook deze deterministische gedachtengang te vlug 
af zal zijn. 

Noten 

* Dany Jacobs is wetenschappelijk rnedt'werker aan het Instituut voor Politicologie van de 
Katholiek!" Universiteit Nijmegen, 

l, Deze tt'kst werd vorig jaar door Toestanden in het Nederlands uitgegeven: G. Therborn. 
Recente orwákkelingen in het marxisme, De opkom.<! vu.n het soci.aal-u·etenschappelijh· 
marxisme en de problemen van de klasse-analyse. Antwerpen. 1984, Toestanden-cahier nr. 
2. 
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Onze belangen, onze buitenlanders, 
onze bolsjewieken 

Redactioneel 

Op het eerste gezicht lijkt het dat de geschiedenis zich herhaalt. Evenals vorig 
jaar rond de jaarwisseling verschijnt ook nu Komma te laat. Maar we zijn, om 
met Herakleitos te spreken, niet twee maal in dezelfde rivier gestapt. We 
kunnen dan ook veel optimistischer zijn dan verleden jaar. Toen ging het om 
een crisis van de redactie, terwijl de vertraging nu het gevolg is van 
moeilijkheden buiten de redactie, namelijk rond het wisselen van drukker. 
We zien de komende jaargang, waarin we aandacht zullen besteden aan de 
'epochebreuk' van de arbeidersbeweging, dan ook met vertrouwen tegemoet. 

Dit is een extra dik nummer. De bijdragen zijn samen te vatten onder de 
hoofdjes belangen, buitenlanders en bolsjewieken. 

Onze redacteur Kees Bakker interviewde CPN-bestuurder Boe Thio 
over de economische crises van de laatste vijftien jaar. In een uitgebreid 
artikel analyseren Göran Therborn en Joop Roebroek de vooruitzichten van 
de welvaartsstaat. Onder dit kopje valt ook de reactie van Henk Plasmeijee op 
de eerder in Komma verschenen kritiek op de Nederlandse politieke 
economen van de hand van Pim Fortuyn. 

Over buitenlanders gaan twee bijdragen. De Franse filosoof Etienne 
Balibar stelde ons een diepgaand essay ter beschikking waarin hij de relatie 
tussen het staatsburgerschap, het kolonialisme en de immigratie behandelt. 
Daarbij sluit aan de boekbespreking door Willy te Molder over het begrip 
etnische identiteit van de allochtonen in Nederland. 

Bijzonder verheugd zijn we over de artikelen die het bolsjewisme 
behandelen. Het Nederlandse bolsjewisme wordt besproken in een uitgebrei
de historische studie door Meindert Fennema. Tjeerd Baas verzorgde een 
tekstkritische uitgave van de herontdekte statuten waarmee Paul de Groot in 
1977 de CPN wilde veranderen. Komma-redacteur Paulus Streumer maakte 
een lange, fundamentele bespreking van een marxistische studie over de 
Sowjet-maatschappij. August Hans den Boef herdacht het centennium van 
Georg Lukács met een boekbespreking. 

Tenslotte is er-nog de B van bourgeoisie. Dany Jacobs bespreekt het 
werk van de Nederlandse marxist Kees van der Pijl over de vorming van de 
Atlantische burgerij. 
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Ondergeschikten of medeburgers? 

Voor gelijkheid* 

Etienne Balibar** 

Abstract. Het vraagstuk van de positie van de immigranten/gastarbeiders in 
de Franse maatschappij confronteert de Fransen met hun eigen verleden. De 
instellingen van de Franse staat, zelfs het verschillen tussen het staatsburger en 
het onderdaan zijn, zijn het gevolg van het Franse kolonialisme. Het 
koloniseren van andere landen is omgeslagen in het kolonisaal maken van de 
eigen instellingen. De uitbreiding van de burgerrechten, het volledig toekennen 
van het staatsburgerschap aan alle ingezetenen in Frankrijk, betekenen dan 
ook een opnieuw definiëren van het recht, van de politiek en van de andere in
stellingen die de staat zijn structuur geven. Dat zou een revolutie, een omkeren 
van de krachtsverhoudingen zoals die nu al geruime tijd vastliggen, betekenen. 
De grote massa van de Fransen zou daarvan voordeel plukken. 

In dit artikel wil ik ingaan op enige factoren die de huidige discussie over im
migratie, racisme en de 'tweede generatie' op de agenda heeft geplaatst, de 
problematiek van de uitbreiding van de burgerrechten in de huidige Franse 
samenleving. Is het nodig de gedachte aan burgerrechten uitgebreid te 
verdedigen? Zij kan geen aanspraak maken op oorspronkelijkheid. Integen
deel, zij is voortgekomen uit reeds lang in de kiem aanwezige spanningen en 
conflicten. Zij komt voort uit sociale bewegingen met een lange traditie en uit 
debatten, die al worden gevoerd of aan ons opgedrongen worden in een 
dialectiek van verzet en vernieuwingen. De discussie is evenwel nog maar pas 
begonnen. Zij betreft noch alleen de 'Fransen', noch uitsluitend de 'immi
granten' (een onderscheid dat steeds minder van toepassing blijkt te zijn en 
toch steeds groter wordt). 

Het gaat veeleer om een veld van gemeenschappelijke problemen, 
waarmee beiden tegelijkertijd, zij het niet op gelijke wijze, worden geconfron
teerd. Wat zou men er dan anders mee bedoelen, wanneer men ve~klaart dat 
de 'immigratiecrisis' de crisis van de Franse samenleving aan het licht 
brengt? 

* Dit artikel verscheen ook in Les Temps Modernes. De vertaling werd verzorgd door Willy 
Messaoudy-Mets, Matthijs Hisschemöller en Paulus Streumer. 

** Etienne Balibar is professor filosofie aan de Sorbonne te Parijs. 
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Deze problemen zijn niet ab&tract, ze komen op een duidelijk moment 
aan de oppervlakte. Alle mogelijke historische factoren hebben een rol 
gespeeld bij de totstandkoming van een politiek complex, dat - naar het zich 
laat aanzien - de komende geschiedenis van de Franse samenleving op 
beslissende wijze zal beïnvloeden. 

Er tekent zich een duidelijke stroming af die als oogmerk heeft de 
kwestie te regelen middels een gedwongen 'terugkeer' naar een min of meer 
mythologische Franse nationaliteit, dus door het opnieuw aanwakkeren van 
een fel Frans nationalisme (waarvan het verband met werkelijke nationale 
onafhankelijkheid twijfelachtiger is dan ooit). Maar ook aan de andere kant 
komt een politieke eis naar voren, die van volledige rechtsgelijkheid van de _,. 
immigranten in Frankrijk. Op zich is deze eis niet nieuw, maar haar stellen 
leidt in de huidige situatie onvermijdelijk tot het concretiseren van ideeën en 
programma's. Zij impliceert doelstellingen, een strategie, zij zet aan tot 
vormen van organisatie en strijd. 

Door wie wordt deze eis gedragen? Welke sociale, institutionele en 
culturele veranderingen brengt zij teweeg? Welke theoretische vernieuwing? 
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan alvorens haar te realiseren? 
Het gaat er hier niet om al deze vragen te beantwoorden. Ik wil slechts 
proberen ze te ordenen en de inhoud ervan nadrukkelijk onder woorden te 
brengen. 

Het politieke complex 

Waarom vormen immigratie en racisme, op zichzelf niet nieuw, juist nu zo'n 
gevoelig strijdpunt? Ik sprak over een politiek complex, waarvan de 
immigratie één van de actuele problemen is. Ze is niet het enige natuurlijk, 
maar ze wordt met alle andere problemen op de een of andere manier in 
verband gebracht en drukt haar stempel op hen. Hoe kan men zo'n complex 
aantonen zonder dat het puur denkbeeldig is en het zoeken ernaar in de 
alledaagse werkelijkheid zinloos zou lijken? Het beste lijkt het mij een beeld 
te schetsen van enkele toevallige omstandigheden en chronologische aaneen
schakelingen gedurende de afgelopen drie jaar, die pas naderhand van 
betekenis blijken te zijn. 

Ik begin bij een begin, dat overigens helemaal geen absoluut begin was 
(zeker niet van de beproevingen die de immigranten zelf doorstaan), maar het 
punt waarop de kaarten voor het huidige spel werden verdeeld; de presidents
verkiezing van 1981. Tijdens de campagne rond zijn 'Plan voor de 
werkgelegenheid' stelde Giscard vast dat er een overschot bestond van 
700.000 geïmmigreerde arbeiders. En hij sprak de verwachting uit dat er 
binnen vier jaar 250.000 teruggestuurd zouden moeten worden. Mitterand 
en de socialistische partij (PS) spraken er daarentegen over juist een eind te 
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maken aan de willekeurige uitzettingen, over gelijke rechten en het erkennen 
van de diensten door de immigranten aan de gemeenschap bewezen. De PS 
loste haar beloftes gedeeltelijk in. Na de machtswisseling werden de uitzettin
gen onmiddellijk gestaakt middels een wet van oktober 1981, en vervolgens 
werd een groot aantal illegalen geregulariseerd. Al tijdens de verkiezingscam
pagne waren er de 'affaires' van Vitry en Montigny. Het topje van een ijsberg, 
waar de PCF deel van uitmaakte, kwam boven water. Anderzijds waren er in 
1981 de hongerstakingen in Lyon en van de Tunesische werknemers in 
Massy. 

In de lente van 1982 komt de eerste ommekeer van na de verkiezingen. 
De beslissende gebeurtenis lijkt me de staking in de fabriek van Citroën te 
Aulnay, die dag in dag uit bijna rechtstreeks werd verslagen voor de publieke 
opinie. V oor de immigranten was de staking het gevolg van een opeenstape
ling van vernederingen, maar ook van voortdurend verzet gedurende een 
aantal jaren. De regeringswisseling maakte het mogelijk, dat de deksel van de 
ketel van de super-uitbuiting sprong. De staking kan ook worden gezien als 
een poging om een sociale beweging of tenminste een 'druk vanuit de basis' 
te verbinden met de veranderde politieke, zuiver electorale krachtsverhou
dingen. Ver staat men af van het model van 193 7 dat nog altijd voor 
sommigen een obsessie is. Toch is de staking bij Citroën de eerste belangrijke 
staking sinds links aal'l de macht kwam. Het is bovendien een staking van 
geïmmigreerde arbeiders, leden van de vakbond, die dus zo in de ogen van ie
dereen (te beginnen bij de werkgevers) objectief de 'arbeidersklasse' 
vertegenwoordigden. De CGT, die in ledental aan het achteruitgaan was, 
kwam tevoorschijn als de organisator en blijkt een nieuw Frans migranten
bastion te vormen in de autoindustrie. 

Dit blijkt samen te vallen met de discussie over de Auroux-wetten, die 
gaan over de 'nieuwe rechten van de arbeiders', maar ook met een loonstop 
en het feitelijk afzien van de plannen voor de arbeidstijdverkorting tot 35 uur. 

Begin 1983 is men volop in de weer met de opkomende onveiligheids
psychose met de 'Légitime Défense' (de gerechtvaardigde zelfverdediging) en 
waar de angst voor het terrorisme nog bij kwam. Sinds september 1982 
worden Franse troepen ingezet in Libanon in het kader van een westerse 
'multinationale strijdmacht'. Wanneer er nieuwe stakingen uitbreken in de 
autoindustrie zullen G. Deferre en P. Mauroy spreken over 'fundamentalisti
sche' opruiers, 'Sjiieten'. 

Intussen is de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen al begon
nen. Overal (en niet alleen in Dreux, Marseille en het 20e arrondissement in 
Parijs) wordt zij beheerst door een koppeling van de thema's 'onveiligheid' 
met 'illegale immigratie', het stokpaardje van Le Pen. Heeft hij ongelijk, 
wanneer hij verkondigt: 'Ik heb hardop gezegd, wat de mensen hier zachtjes 
denken'? Het is een feit dat rechts, op enkele uitzonderingen na, hem slaafs 
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achterna loopt of hem zelfs vóór is (Chirac) en dat regerend links het hier en 
daar waagt er nog een schepje bovenop te doen (Deferre). 

Op het terrein van de vakbeweging is de strijd rond de bezuinigingspoli
tiek (die drastisch genoemd mag worden) versnipperd. Men is in de 
verdediging en het lijkt alsof de verdeeldheid van de vakbondsbonzen 
onherstelbaar is. De teruglopende invloed van de CGT en de CFDT wordt 
bevestigd door de verkiezingen voor de Sécurité Sociale (sociale verzekering), 
waaraan ook de migranten deelnemen. In de 'burgermaatschappij' is het 
vooral voor de jonge migranten de 'langste zomer', die van aanvallen en 
moorden (de publieke opinie zal pas in het geweer komen na de meervoudige 
moord in de trein Bordeaux-Marseille). De nieuwe wet op de identiteitscon
trole wordt aangenomen, de wet die net niet het etiket 'Veiligheid en Vrijheid' 
afschaft, die de basis legt voor de 'jacht op het uiterlijk' en voor racistische ui
tingen tegen jongeren. In het midden van de zomer maakt Mitterand een 
symbolisch gebaar door zijn bezoek aan Mingrettes. Maar op l september 
wordt met veel misbaar het besluit aangekondigd alle illegalen uit te wijzen, 
wat leidt tot het in de publieke opinie samen gaan vallen van 'iÎlegalen' met 
'gastarbeiders'. In ieder geval maakt ze deze versmelting van beelden , 
gemakkelijker. 

Dit alles valt toevallig samen met de Franse interventie in Tsjaad. Aan 
alle kanten bevindt de Franse politiek zich in de greep van het 'nationale 
syndroom'. 

Vanaf dat moment beginnen ideologische overwegingen een rol te 
spelen in plannen die zich ogenschijnlijk als zuiver 'politiek' laten karakteri
seren. Aan de kant van de 'publieke opinie van links' is er het (kortstondige?) 
succes van het initiatief van de jonge Maghribijnen (Algerijnen, Tunesiërs en 
Marokkanen). Hun Mars voor Gelijkheid en tegen Racisme is mede daarom 
van betekenis omdat deze totaal onafhankelijk is. Van regeringswege wordt 
evenwel een beleid gevoerd dat zich het best laat omschrijven als een 
postkoloniale erfenis. Een jaar na de wet, die 'de gevolgen van de oorlog met 
Algerije wegvaagde', viel het officiële bezoek van de Algerijnse president 
Chadhi aan Parijs, tijdens welke ook steun werd gezocht voor het nakomen 
van onze 'historische verantwoordelijkheid' in het Midden-Oosten en Afrika. 

De verkiezingen bevestigen de opkomst van extreem-rechts (zonder dat 
er een waterdichte afscheiding met rechts bestond) in Antony, in Aulnay, in 
Aurayen in de Morbihan. Wat betreft de 'onveiligheid': nieuwe terroristische 
aanslagen vonden plaats in Marseille en in de TGV (Train Grande Vitesse). 
Op sociaal gebied was de catastrofale staking bij Talbot, een ware wraakactie 
van de directie van_ Peugeot-Citroën en de werkgevers in het algemeen, die 
vastbesloten zijn de vrijheid om mensen te ontslaan als algemeen gehanteer
de methode om de industrie nieuw leven in te blazen, op te leggen. De 
verdeeldheid binnen de vakbeweging bereikt een hoogtepunt. Tegelijkertijd 
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zien we aan de horizon van de 'terugkeer' - die een oplossing voor de 
wanhopige immigranten zou moeten zijn - de hongeropstanden en de doden 
in Tunesië en Marokko ... 

Nogmaals, deze opsomming is niet 'logisch'. Hoogstens ben ik hier bezig met 
het beschrijven van symptomen en met een voorlopige samenvatting van 
krachtsverhoudingen waarvan de juiste aard nog moet worden vastgesteld. 
Toch is het mogelijk aan de hand van deze opsomming enige opmerkingen te 
maken: 

l. Heden ten dage is elke staking onmiddellijk politiek - politiek 
natuurlijk in een andere betekenis dan de algemene staking van meijjuni 
1968. Nu is het niet de onwaarschijnlijke algemene staking die zich politiek 
zou kunnen ontwikkelen door uit het raamwerk van de min of meer 
contractueel vastgelegde verhoudingen tussen de arbeiders, staat en onder
nemers te breken. 'Politiek' duidt hier op het risico dat plaatselijke en 
gedeeltelijke stakingen de gerichtheid en de aard van de macht zelf ·in de 
wáagschaal leggen. Dit komt natuurlijk, doordat de crisis ingrijpt in een 
samenhang waarin de sociale rechten en verworvenheden, op werk, op de 
sociale verzekeringen en zelfs op bijscholing, steunpilaren van de staat zijn 
geworden. Hier komt nog bij dat het politiek gezag officieel in handen is van 
de socialisten (bijgestaan door de communisten), zodat de vakbonden 
nietttegenstaande hun nieuwe standpunten objectief beschouwd in belangrij
ke mate deelnemen aan de regeringscoalitie. • Deze coalitie is in de huidige si
tuatie evenwel in de minderheid of loopt de kans dat snel te worden (hetgeen 
niet betekent dat er een andere coalitie zal worden gevormd). Voor deze 
coalitie is de sociale vrede een breekbare voorwaarde om manoeuvreerruimte 
te behouden. Indien deze ruimte er niet zou zijn zou de regering feitelijk alle 
gezag verliezen. 

Voor de migranten komt dit er op neer dat zij enerzijds de inzet zijn van 
een politieke strijd, waarin zij als eersten het doelwit zijn van ontslagen, bij de 
eersten horen die de klappen krijgen in de strijd voor de verdediging van ele
mentaire sociale rechten en verworvenheden - een strijd die gevoerd wordt 
met de meest klassieke middelen van de arbeidersbeweging - zij zijn het 
politieke strijdpunt. Anderzijds zijn de migranten ook bij uitstek politieke 
actoren, die zich steeds meer bewust zijn van hun rol in het systeem, en van 
de krachtsverhoudingen waarvan het gezag afhankelijk is. 

Daarom is de tegenstrijdigheid die met de migranten aan de dag treedt 
zo explosief: zij vormen namelijk een verwaarloosd deel van het politiek 
systeem omdat zij als actoren verstoken zijn van rechten, hoewel zij als groep 

a. noot van de redactie: Sinds het schrijven van dit stuk is, zoals bekend, de coalitie van 
socialisten en communisten gesprongen. 
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zeker niet veronachtzaamd kunnen worden. Deze situatie maakt het mogelijk 
dat de stakingen in de autoindustrie een directe graadmeter vormen voor de 
opkomst van een fascistoïde stroming in de verkiezingen: Aulnay is in dit 
verband een dubbel symbool. 

2. Van Citroen-Aulnay naar Talbot-Poissy loopt de weg langs andere 
conflicten die niet allemaal verband houden met de autoindustrie en waarbij 
natuurlijk niet alleen migranten betrokken zijn. Maar gaandeweg wordt 
duidelijk dat in tweeerlei opzicht het tijdperk van 'illusies' ten einde is, dat 
'welwillendheid' niet meer bestaat. Er is een weer opkomend realisme, 
waarover op dit moment zo veel door economische specialisten gesproken 
wordt. Allereerst vinden we het bewijs dat het industriele systeem in crisis 
niet voornemens is spontaan te veranderen 'van binnenuit' in die zin dat 
nieuwe arbeidsverhoudingen ontstaan, zelfs niet indien men op theoretische 
gronden kan bewijzen dat alleen dan een 'modernisering' van produktievoor
waarden en arbeidsproduktiviteit mogelijk zijn. De enige logica van het 
systeem is die van de wereldmarkt, van het financieel rendement en van de 
flexibiliteit van de arbeidsmarkt. 

Of dat, Of de ondergang. 
De weigering van immigranten voor de opleiding bij Talbot (al was deze 

van korte duur en betrof het een geïsoleerd deel van het bedrijf) is tevens het 
bewijs dat 'stages voor vakopleiding' als remedie tegen de massawerkloosheid 
'onzin is' (Le Monde). Omdat deze arbeiders versleten, ongeletterd en 
'achterlijk' zouden zijn? Die 'onzin' geldt eveneens voor de Franse arbeiders 
omdat het middel deel uitmaakt van de 'spiraal' naar de individuele bijstand, 
terwijl een politiek gericht op de massa vereist zou zijn. Deze zou een 
nationale politiek gericht op arbeidstijdverkorting, op collectieve verhoging 
van de kwalificatie voor de arbeid en op hervorming van de doelstellingen van 
de ondernemingen, moeten zijn. Kortom: een nieuwe revolutie in de indus
trie, die onvermijdelijk ook een 'culturele revolutie' zal zijn, is geboden. 
Dezelfde impasse bestaat met betrekking tot de mogelijkheid 'jongeren in te 
zetten' -alsof men in technische en culturele zin jongeren daar in kan zetten 
waar men ouderen uitschakelt. Hier zien wij duidelijk hetzelfde dode punt, 
een omwenteling van de krachtsverhoudingen. Het is toch immers technisch 
en cultureel niet mogelijk jongeren werk te geven door ouderen te ontslaan! 

Vanaf dat moment blijkt het belang van de eis voor politieke rechten van 
migranten voor de ontwikkelingen. Met een langdurige crisis in het vooruit
zicht moet deze kwestie keihard aan de orde worden gesteld door hen in de 
gelegenheid te stellen zelf hun standpunten naar voren te brengen in een 
openbaar debat en zo erkenning af te dwingen bij de autoriteiten. 

Indien de migranten geen politieke rechten hebben, wat komt er dan 
van hun toch al zwakke sociale rechten en verworvenheden, om te beginnen 
van het stakingsrecht en het recht op werk, in feite terecht? Iedereen immers 
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weet - de vakbonden op de eerste plaats en zij geven het ook toe - dat de im
migranten de 'zwakke schakel' zijn in de keten van 'verworvenheden van de 
·arbeidersklasse'. Indien hun sociale voorzieningen in plaats van vooruit
achteruitgaan, is het dan mogelijk de sociale verworvenheden te verdedigen 
van de Frànse arbeiders die toch samen met de immigranten de produktie in 
de verschillende takken van de ondernemingen en in de verschillende 
sectoren verzorgen? 

3. Op deze vraag is geen puur theoretisch antwoord mogelijk en men 
kan slechts discussiëren over wat het meest waarschijnlijk is. Men behoeft 
slechts uit te gaan van de duidelijke verschillen tussen de industrie van de ja
ren dertig en de jaren tachtig, de immigratie van vroeger en van nu 
('duurzamer', 'meer gestructureerd'), het pre- en post-Taylorisme (pre- en 
post-Fordisme), om zich te realiseren dat een massale uitstoot van immigran
ten onmogelijk is. 'De huidige crisis', schrijft M. Tripler, 'zet mechanismen die 
lijken op die van de jaren dertig weer in werking, maar de inzet is anders. Alle 
economen zijn het erover eens dat het vervangen van arbeidskrachten tijdens 
een langdurige crisis uitsluitend geforceerd zou kunnen worden opgedrongen, 
aangezien een herwaardering van de handarbeid tijdens de crisis nog 
onwaarschijnlijker lijkt dan daarvoor. Dit betekent dat de vervangbaarheid 
van buitenlandse arbeidskrachten in de ogen van de publieke opinie minder 
vanzelfsprekend is dan in de jaren dertig. Hier ligt een verklaring van het feit 
dat het onmogelijk is de tragische campagnes van voor de oorlog - althans in 
hun zuivere vorm - weer tot leven te wekken. '1 

Maar hoe zeker is dit? Alles verandert snel. Een vervanging door Franse 
arbeiders zou sociaal gezien dramatisch en economisch gezien onzinnig en 
rampzalig zijn, omdat zij niet tot minder, maar tot meer werkloosheid zou 
leiden. Ze is evenwel politiek gezien denkbaar: sommige voorwaarden ervan 
worden - zij het nog in onvoldoende mate - geschapen. 

Hier komen dan Le Pen en zijn mededingers in een groot gedeelte van 
het politieke spectrum, tussenbeide met gematigder taal. Dit maakt de 
recente fouten van de communistische gemeenten nog verontrustender. Want 
hier sluipt de luid verkondigde gemeenplaats van rechts binnen dat de 
huidige immigranten vanwege hun 'culturele afstand' minder te assimileren 
zouden zijn dan de Italianen, Polen en Spanjaarden van vóór de oorlog (van 
wie men toen overigens hetzelfde zei, gebruik makend van andere, evenzeer 
mythologische vergelijkingen). Welnu, volgens een peiling van IFOP (begin 
l9B4 gepubliceerd door L'Humanité Dimanche) is 55 procent van de 
Fransen al van mening dat terugkeer van de immigranten naar hun land het 
probleem van de werkloosheid zou oplossen. 

l. Maryse Tripier, 'Syndical~ ouvriers français, immigration et crises', in: Pluriel, nr. 21, 
1980. 
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Er is wat dit betreft dus niets wat onomstotelijk vaststaat en wat 
verhindert op de langere duur in Frankrijk mee te maken wat we elders (kort 
geleden nog in Nigeria) al zien; namelijk een massale verplaatsing van 
volkeren zoals dat in Europa tientallen jaren geleden is gebeurd. Twintig jaar 
geleden zagen we de aankomst van een miljoen pieds-noirs (Europeanen, 
geboren in de voormalige Franse koloniën): Waarom morgen niet het- min 
of meer gedwongen - vertrek van honderdduizenden Maghribijnen, Portuge
zen en Afrikanen? Men kan opperen dat dit een fascistisch Frankrijk 
veronderstelt, of een nieuw Pétainisme, en een volledige, gewelddadige 
omwenteling van de internationale verhoudingen. Maar wie houdt dit voor 
onmogelijk? Nogmaals, alleen sociale en politieke krachtsverhoudingen 
kunnen dit soort stromingen terugdringen, dat wil zeggen: andere oplossin
gen naar voren brengen. 

De Franse crisis wordt bovendien meegesleept door de wereldcrisis als 
zodanig. We mogen de militaire aspecten hiervan, waarvan men te vaak 
geneigd is ze te isoleren, niet uit het oog verliezen. Het zou wel zeer 
verwonderlijk zijn als ook de militaire aspecten geen ideologische consequen
ties zouden hebben voor de Franse politiek. Het is een feit dat het huidige 
Frankrijk betrokken is bij een serie 'botsingen' waarvan het einde niet te 
voorspellen is. Weliswaar is Frankrijk niet betrokken in een oorlog tegen de 
USSR, de USA of een andere erfvijand, zelfs niet tegen de Arabische wereld 
ofh~t 'Islamitisch fundamentalisme'. Maar Frankrijk is wel betrokken bij de 
strijd in twee bij uitstek strategisch gevoelige gebieden, het Midden-Oosten 
en Afrika. 

Nu bestaan er maar weinig voorbeelden van het ontbreken van een 
verband tussen de militaire kwesties (en de ontwikkeling van het veiligheids
vraagstuk) enerzijds en problemen van de bevolking anderzijds. Het is zelfs 
deze wisselwerking die de ideologische basis vormt van de nationale staat. Op 
dat niveau aangeland bestaan er geen slingerbewegingen (bij voorbeeld naar 
een strijdbaar nationalisme dat doordringt tot de massa), die ook niet 
ongedaan gemaakt kunnen worden. Er is evenwel een objectieve tendens, er 
zijn factoren die bijdragen aan een klimaat waarin alles wat Arabisch of 
Islamitisch is tot mikpunt gemaakt is om de sociale conflicten te verscherpen, 
om het spookbeeld van een invasie op te roepen. 

Klasse en immigratie 

Op grond van de voorgaande beschouwingen wil ik aantonen, dat in de 
huidige samenloop van omstandigheden de kwestie van de allochtonen niet te 
scheiden is van de stand van zaken van de klassenstrijd. Het vraagstuk van de 
allochtonen, van de immigratie, is zelfs de meest geliefde vluchtstrook, via 
welke de klassenstrijd zich opnieuw een weg baant door de politieke discussie 
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en door een 'elitaire' cultuur, die de immigratie steeds verder trachten terug 
te dringen. Het is echter duidelijk genoeg dat die twee aspecten zich niet tot 
elkaar beperken. Het is zeker duidelijk dat de kwestie van de immigratie, 
zodra zij als belangrijk politiek probléem naar buiten breekt, leidt tot de 
verdeling en ontbinding van de klasse-eenheid, die reeds aan het wankelen is 
gebracht door de crisis van de arbeidersbeweging. En deze kwestie heeft een 
dimensie die alle arbeiders aangaat en die niet een louter politieke zaak is. 
Wellicht is dit een aanwijzing dater-tenminste in Frankrijk, geen 'zuivere' 
klassenverhoudingen zijn en dat die er ook nooit geweest zijn. 

Het is nu welbekend dat het alleen mogelijk is een beschrijving te geven 
van het immigratieverschijnsel en zijn gevolgen voor de Franse samenleving 
in een historisch perspectief en in termen van tegenspraak: het is een 
verschijnsel dat voortdurend een andere gedaante aanneemt, dat men niet in 
'klassen' kan onderbrengen, dat daarentegen dwingt tot een herziening van 
de klassenindeling. 

Sociologen hebben aangetoond2 dat de rechtspositie van de immigrant 
allereerst is bepaald door die absolute dwang dat hij het nationale bestel 
'zuiver en alleen als arbeidskracht' binnenkomt, als arbeider en niets anders, 
wiens aanwezigheid en bestaansvoorwaarden geheel afhangen van de aanwe
zigheid van een arbeidsplaats. Tenslotte heeft het werk zelf ook het specifieke 
karakter van 'gastarbeiderswerk'. Alleen hîj kan dat werk doen. De gastarbei
der doet het werk niet vanwege een specifieke kundigheid, maar daarentegen 
juist omdat hij de nulgraad vertegenwoordigt die het systeem aan dit werk 
toekent: de uitwisselbaarheid die vereist wordt door de hiêrarchische organi
satie van het arbeidsproces en door de flexibiliteit van het kapitaal zelf. 
Voornamelijk 'onderling' zijn de immigrantenarbeiders 'vervangbaar'. De 
immigrant-arbeider is in deze zin de verwezenlijking van de voortdurende 
tegenspraak van de stabilisering en institutionalisering van de instabiliteit. De 
stabilisering van de instabiliteit vindt plaats middels 'de toekenning van een 
voorlopig recht op een sociale positie, dat oneindig verlengd wordt om tenslotte 
definitief voorlopig te worden' (A. Sayed). Zo openbaart zich de hedendaags
heid van het anachronisme: de duurzaamheid van een 'typisch' proletarische 
omstandigheid aan het eind van de 20ste eeuw, terwijl de mythologen van de 
vooruitgang willen doen geloven dat deze verdwenen is met het verdwijnen 
van het 'ongebreidelde' liberalisme uit de beginperiode van het kapitalisme. 
Deze omstandigheid blijft evenwel een voorwaarde van het produktief maken 
van het kapitaal en het einde daarvan is nog niet in zicht. Daarom ook 
is het thema· en het bestaan van de onzekerheid bij voortduring in al zijn 
gedaanten (het eerst die van de werkloosheid) onlosmakelijk verbonden met 

2. Zie vooral: Abdelmalek Sayad, 'La naturalisation, ses conditions socialeset sa signification. 
chez les immigrés algeriens', in: Greco 13, nrs. 3 en 4-5, 1981-1982. 
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de 'immigratie. Op de eerste plaats als de onzekerheid voor de geïmmigreerde 
proletariër, maar tegelijkertijd als de geïmmigreerde proletariër als de 
ingebeelde veroorzaker van de onzekerheid voor ons allen. Werkende 
klassen, gevaarlijke klassen. 

Zolang de immigrant de belichaming is van dat proletarische type, de 
enige echte 'massa-arbeider', onderscheidt hij zich van hetgeen de proleta
riërs door hun strijd zijn geworden: geen 'arbeiders en verder niets', maar 
'werkende burgers', dat wil zeggen individuen met een 'sociaal leven' (in het 
gezin, op school, als kiezers, in de woonomgeving, qua ontspanning, 
consumptie en beroepskwalificatie). Hun leven wordt op harde wijze bepaald 
door hun positie als arbeiders (zij zijn altijd in verzet tegen de kaders, de 
intellectuelen, de echte 'bourgeois', wat men ook moge zeggen van· de 
verburgelijking van de arbeidersklasse) hetgeen overigens niet beperkt blijft 
tot het arbeidsproces. 

Zelfs wanneer dit resultaat niet met opzet werd gezocht, lijkt het toch 
een feit dat de stroom van immigranten, die sinds de jaren vijftig werd 
geworven, vooral samenviel met een algehele verhoging van de kwalificaties 
en het levenspeil van de Franse arbeidersklasse. De uitbuiting, die niet 
verdween maar waarvan de werking gedeeltelijk werd opgeheven, correspon
deerde met de overuitbuiting die één van haar bestaansvoorwaarden was. 
Hieraan moeten we de afzondering toevoegen die in Frankrijk een wezenlijk 
kenmerk is gebleven van de levensomstandigheden van de arbeiders op 
gebieden als scholing, huisvesting, consumptie en 'cultuur'. Hierbovenop 
werd gestapeld een tweede afzondering, een super-afzondering, die men met 
recht kan vergelijken met apartheid. 

'De immigrant in Frankrijk wordt nog altijd slechts getolereerd. En dat 
dan nog alleen op voorwaarde dat hij niet buiten de hem toegemeten sociale 
ruimte treedt. Nu is het domein bij uitstek van de immigrant de produktie, en 
daarbinnen de minst gekwalificeerde, vuilste en gevaarlijkste beroepen. Ten 
aanzien van dit aspect werden nooit drempels tegen de verdraagzaamheid 
opgeworpen - in sommige bedrijven is 80 procent van de arbeiders buitenlan
der - maar zo gauw het om huisvesting, scholing, sociale voorzieningen gaat, 
kortom om alles wat betrekking heeft op de reproduktie van de arbeidskracht ... 
De drempel van de verdraagzaamheid, en dat is de kern van het probleem, 
wordt opgeworpen om de buitenlandse arbeiders terug te brengen tot louter de 
arbeidskracht die zij vertegenwoordigen ... '3 De conflicten krijgen een openlijk 
racistisch karakter, wanneer een deel van de immigranten ernaar streeft een 
woningwetwoning te bemachtigen, wanneer zij erin slagen hun gezin te 
huisvesten, wanneer zij kinderen krijgen die in groten getale scholen 

3. V. de Rudder, 'La tolérance s'arrête au seuil', in: Pluriel, nr. 21, 1980, en 'L'exclusion n'est 
pas Ie ghetto - les immigrés dans les HLM', in: Projet, nr. 171-172, jan./febr. 1983. 
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bezoeken, wanneer aan de andere kant de woonkazernes in de slaapsteden 
technisch niet meer te 'beheren' zijn en materieel steeds verder achteruit
gaan, en wanneer aan de andere kant de situatie van de gezinnen van de 
Franse arbeiders zèlf moeilijk wordt en de crisis hun hoop op verbetering en 
sociale stijging vernietigt, kortom wanneer de immigranten en de Franse 
arbeiders beiden tegelijk proletariseren (en, voor de jongeren, marginalise
ren), dan worden de 'verschillen' niet meer te overbruggen. 

Maar wanneer deze crisisverschijnselen optreden, ontstaat opeens een 
omgekeerd beeld. Na dienst te hebben gedaan als antithese, krijgen de 
gastarbeiders de rol van ontmaskeraar. Het is een feit dat géén van de 
'sociologische kenmerken' waarmee men de immigranten aanduidt (die ze in 
werkelijkheid ondergaan als deel uitmakend van hun 'overuitbuiting') op hen 
alléén van toepassing zijn. De verpaupering niet, de onzekerheid niet, de 
onzekere arbeidsplaatsen niet, niet het verliezen van hun kwalificatie, zoals 
het analfabetisme (dat wil zeggen in de praktijk de uitsluiting uit de wereld 
van het lezen en van de correcte grammatica). Enquêtes hebben het onlangs 
aangetoond: er wonen in Frankrijk miljoenen functionele analfabeten. 

Het werk van de vakbeweging bestaat niet alleen uit 'migrantenwerk'. 
Voor een groot gedeelte betreft het ook vrouwen en jongeren die uitgeran
geerd worden door het onderwijssysteem, het geheel van bevolkingsgroepen 
zonder (toegang tot een goede) opleiding, dat dienst doet als potentieel 
inzetbare troepen van het kapitaal. Kortom, van meet af aan brengt het 
kapitalisme (en zeker het kapitalisme in crisis) een verdeling (of een serie 
verdelingen) aan in de structuur van de arbeidersklasse en bakent het een 
grens af tussen twee arbeidsmarkten en dus twee leefwijzen. Het creëert en 
onderbouwt een tegenstelling tussen de 'verworvenheden' die moeten worden 
bewaard dan wel teniet gedaan, tussen arbeiders die 'herschoold' dan wel 
gedegradeerd moeten worden. Deze onderverdeling betreft in Frankrijk altijd 
de groep migranten aan de ene kant (die van de uitgebuitenen), maar nooit 
hen alleen. Indien daarom het ras het belangrijkste criterium van discrimina
tie levert, gaat dit gepaard aan leeftijd, sexe en intellectueel niveau (voortge
bracht en gemeten door het onderwijsapparaat). Het rassecriterium wordt 
weliswaar schijnheilig verborgen achter begrippen als 'cultuur', 'etnische 
groep' en 'buitenlandse nationaliteit', maar we moeten niet vergeten dat 
precies hetzelfde geldt voor de Antillianen, die met zorg buiten de immigra
tiestatistieken worden gehouden onder het voorwendsel dat zij de Franse 
nationaliteit bezitten. Kortom, elk sociaal criterium kan van toepassing zijn 
dat gezien en gebruikt kan worden als 'natuurlijk' en aldus geplaatst wordt 
buiten het bereik van een individuele eis of een collectieve krachtmeting. 

Ik heb de huisvesting een groot probleem genoemd, maar het onderwijs 
is misschien nog onthullender. Alleen al de eis Frans te spreken (als een 
Fransman) en dus Frans te ziin is belangrijk voor de geschooldheid die 
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tegelijkertijd functioneert als criterium van de hiërarchie en van de discrimi
natie op het werk. Welnu, dit komt voort uit en wordt gereproduceerd door 
het onderwijs. Het onderwijsapparaat was voor de arbeiders ook de half
reële, half-bedrieglijke hoop op een uitweg uit de levensomstandigheden als 
proletariër. Dit wordt nog sterker beleefd door de 'volgende generatie', de 
generatie van de zonen (meer dan van de dochters) die niet hun leven lai:~g ar
beider behoeven te blijven. Daarom is mislukking op school een drama. Maar 
de voorwaarden van het synoniem zijn van scholing en sociale stijging zijn 
zowel het individueel slagen als de aanwezigheid van een 'andere' bevolkings
groep die van of door de school wordt buitengesloten. Het massaal naar 
school gaan van de migrantenkinderen is het hardnekkig abces van dit 
drama. Het verergert zonder twijfel alle tegenstellingen van het systeem en is 
dus nauw verbonden met zijn verval. 

Gaat het hier nu om een oorzaak of een gevolg? Dit kan men zich 
afvragen als men sommige vertegenwoordigers van de 'nieuwe immigranten
generatie' hoort praten (en zingen). Wij vinden hier opnieuw de drie factoren 
die de positie van de klassen in deze tijd bepalen, onuitwarbaar met elkaar 
vervlochten: uitbuiting van de arbeid, scheiding door de scholing (scheiding 
van hand- en hoofdarbeid), raciale verdeeldheid. En zoals in het geval van de 
huisvesting neemt het interne conflict gewelddadiger vormen aan naarmate 
de levensomstandigheden meer met elkaar overeenkomen. Het kaderlid, de 
professor aan de universiteit, de grote bourgeois hebben er geen enkele 
behoefte aan bij elke stap die ze zetten, uiting te geven aan hun racisme op 
grond van huidskleur. Voor hen is het 'racisme van de intelligentie' 
voldoende. 

Samenvattend komen wij met de volgende hypothesen: 
l. Zoals Abdelmalek Sayad zegt: 'Onze rechtspositie en situatie hebben 

eigenlijk meer te maken met sociale kenmerken dan met de louter politieke 
eigenschap buitenlander te zijn. Het is omgekeerd juist zo dat naarmate de 
immigrant zijn eigenlijke maatschappelijke kenmerken gaat vertonen[ ... ] het 
politieke verschil al de andere verschillen in zich zal opnemen, ze zal 
samenvatten en goedkeuren.' Dit politieke onderscheid dient om de sociale 
verschillen aan te geven en te reproduceren, die daar ogenschijnlijk geheel 
los van staan omdat zij geheel afhangen van de werving van de arbeidskracht 
en haar uitbuiting. De sociale positie van de immigrant is dus - en dat is niet 
een zuiver persoonlijke positie - een status van juridische minderwaardig
heid, van 'paria' die men een gedeelte van de rechten en verworvenheden 
ontzegt die de andere arbeiders, zelfs als onderworpen burgers, wèl genieten. 

2. De positie van de immigrant bevindt zich volledig binnen de 
arbeidersklasse, niet alleen door zijn plaats in het produktieproces, maar ook 
door zijn levensomstandigheden, want in de praktijk kent de arbeidersklasse 
geen ondergrens. Een afzondering in de afzondering is geen 'ontkenning van 
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de ontkenning'. Zij heft de toestand van gedomineerd worden voor geen van 
de twee tegenover elkaar staande groepen op. De crisis toont aan dat zij van 
elkaar afhankelijk zijn. Er is geen verschil in overuitbuiting tussen de 
immigranten en de vormen van uitbuiting die overvloedig knagen aan de 
'nationale' arbeidersklasse. , 

De overuitbuiting zal alleen verminderen naarmate de strijd van de 
arbeiders in de loop der tijd een aantal sociale rechten en verworvenheden zal 
hebben afgedwongen als een wezenlijk bestanddeel van het staatsburger
schap. Dat betekent dat men ze niet op losse schroeven kan zetten zonder het 
politieke systeem zelf te veranderen. Toch blijft de immigratie tegelijkertijd 
fundamenteel buiten de arbeidersklasse, zoals die historisch is bepaald. Dit 
komt doordat de arbeidersklasse deel uitmaakt van de nationale cultuur (die 
weer ten dele is gevormd om haar relatieve integratie mogelijk te maken). 
Deze nationale cultuur bepaalt deels de arbeidersklasse tot het in statuten 
vastgelegde spel door de organisaties van de arbeidersbeweging en de 
breekbare 'loopplanken' die haar verbinden met andere klassen en haar 
beletten een gesloten groep, een kaste, te worden. 

3. De crisis brengt de levensomstandigheden van de immigranten en de 
Franse arbeiders nader tot elkaar. Zij bedreigt beiden tegelijkertijd (zij het 
niet op gelijke wijze) en provoceert tot een gezamenlijke strijd (evenwel niet 
zonder onderscheid te maken; de strijd wordt bij voorbeeld alleen gevoerd in 
termen van 'werkende massa' en voor de 'nationale verdediging van de 
werkgelegenheid', zoals alweer bij Talbot). Zij verergert evenwel ook alle 
sluimerende en openlijke conflicten met het risico van een complete afzonde
ring die het uitstoten van de ene groep - teruggestuurd naar hun oorspronke
lijke 'armoede', zo niet simpelweg naar de honger- en de massale uitsluiting 
van de andere via afbraak van hun sociale rechten en verworvenheden tot 
gevolg zou hebben. Deze tegenspraak maakt het onmogelijk het probleem 
uitsluitend te behandelen in termen van 'klassenstrijd'. Zij verplicht tevens 
tot een beschouwing van de historische oorsprong van de immigratie .voor 
zover die steeds aanwezig is in de actualiteit van alledag en die niet ophoudt 
de reactie van de Franse samenleving op de gastarbeider te bepalen. 

Naar een dekolonisatie van Frankrijk 

Wat is 'Frankrijk'? Niet per ongeluk spookt deze vraag nu al enkele jaren 
rond in onze politieke debatten en door ons culturele leven. En iedereen komt 
met een min of meer ingewikkeld antwoord, waarin partijbelangen zijn 
verbonden met historische interpretaties. Ik stel geen alomvattend antwoord 
voor, dat zou een absurde ambitie zijn. Maar tot dusver heeft niemand het ge
waagd het grootste taboe uit onze geschiedenis recht onder ogen te zien: 
Frankrijk betekent een onlosmakelijke verbintenis met de kolonisatie door 
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Frankrijk. Ze is de meest recente van de grote sociale, politieke en 
fundamentele culturele 'omwentelingen' die samen het gegeven 'Franse 
natie' vormen. De kolonisatie heeft de voorafgaande omwentelingen weer 
opgevat en heeft ze aan het zicht onttrokken. 

Niets is verkeerder dan de kolonisatie te beschouwen als een 'onderne
ming in het buitenland', een extra van de geschiedenis van het Franse 
grondgebied in Europa die haar betekenis (om maar niet te spreken van haar 
bestemming) aan zich zelf ontleent. Of dan de kolonisatie te beschouwen als 
een lange, betreurenswaardige, of juist roemrijke episode die in ieder geval 
voorlopig was en een einde nam met de voltooiing van de dekolonisatie, 
grotendeels tussen 1945 en 1962. Niets is verkeerder, maar niets is 
gangbaarder in de 'consensus' die de sociale formatie en bijgevolg de 
continuïteit van de staat waarborgt. 

Men kan natuurlijk niet beweren dat het bereiken van de politieke 
onafhankelijkheid van de 'koloniën' onbelangrijk is of een verandering die 
ongedaan gemaakt kan worden. Men kan evenmin beweren dat het geen 
verschil uitmaakt of de onafhankelijkheid is toegekend ofwel veroverd 
(Algerije is niet Centraal-Afrika). Een gedaanteverandering, hoe ingrijpend 
ook, betekent evenwel nog geen uitwissing van het verleden, noch een 
absolute breuk daarmee. Dit geldt in ieder geval ten aanzien van de oude 
'metropool' (mocht men verdedigen dat vanuit het standpunt van de voorma
lige koloniën wel sprake is van een absolute breuk). Het is nu juist een heel 
gangbaar idee dat de koloniën iets 'geërfd' zouden hebben van de kolonisatie, 
iets goeds of slechts, bij voorbeeld op het gebied van de taal, het recht, het 
openbaar bestuur, de economische en militaire afhankelijkheid. Dat zij nog 
zouden lijden 'onder de nasleep', maar dat Frankrijk van haar kant dit 
hoofdstuk zou hebben afgesloten en 'nieuwe grenzen' (bij voorbeeld Europa) 
voor haar expansie en verbindingen zou hebben geopend. 

Het omgekeerde blijkt nog steeds waar. Het huidige Frankrijk heeft zich 
in en door de kolonisatie gevormd. Hierdoor bevindt het zich nog altijd in een 
crisis. Zo zouden de gevolgen van de overheersing die voor ons de 
economische en culturele Amerikanisering van het Westen met zich brengt 
waarschijnlijk veel minder gevoeld worden als een 'kolonisatie' in overdrach
telijke zin, indien zij niet zouden ingrijpen in de nog voortbestaande basis van 
een werkelijke kolonisatie als bestanddeel van de Franse samenleving. Zo 
ook is het begrip 'culturele verwantschap' in de debatten over immigratie -
een begrip dat niet gescheiden kan worden van 'assimilatie' of soortgelijke 
begrippen als 'integratie', 'insertie' enz. - een zuiver voortbrengsel van de 
kolonisatie. Het functioneert alleen in een historische vergelijking; de 
Europese immigranten van voor de oorlog of van nu worden 'verwanter' 
genoemd, omdat zij kwamen of komen uit 'gelijke' landen die nooit door 
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Frankrijk werden gekoloniseerd. Dit in tegenstelling tot de Maghribijnen, de 
zwarten of de Aziaten. 

Indien het waar is dat de Italiaanse arbeiders van de tweede en derde 
generatie inderdaad geassimileerd zijn dan was dit - naast andere historische 
factoren - alleen mogelijk dankzij het feit dat zij de nationaliteit hebben 
aangenomen van de overheersende mogendheid, waarbinnen zij zich een 
plaats hebben kunnen veroveren niet geheel en al onderaan de hiërarchie, 
maar (vlak) boven de 'laagste rassen' (pardon, de 'achtergebleven culturen') 
ofwel net boven de gekoloniseerden. 

Als men de immigranten nu als onderdanen van onafhankelijke naties 
bestempelt, wordt meteen duidelijk dat de dekolonisatie de situatie niet heeft 
gewijzigd. Zij heeft er eerder een nieuw obstakel aan toegevoegd door hun 
naturalisatie tot een symbool te maken van achteruitgang en miskenning van 
de veroverde identiteit, dus een soort officiële 'herkolonisatie'. 

Het zo gevormde sociale en ideologische complex gaat naar het zich laat 
aanzien nog steeds zwanger van alle mogelijke tweeslachtigheden. Ze 
kenmerkten reeds de eigenlijke koloniale periode, waarin het begrip 'assimi
latie' ontstond als wezenssymbool vn het Franse imperialisme, een rechtvaar
diging tegenover de buitenlandse (Engelse of Duitse) rivaal en als instrument 
van de regering en haar overheersing. Te beginnen bij Jules Ferry is dit de 
gedachte die een stempel drukt op de combinatie van kolonisatie en het 
overal invoeren van onderwijs, elk in dienst van de ander. Deze ambivalentie 
is evenwel nog altijd actueel, zoals blijkt uit de wijze van 'terugkeer van hen 
die het land worden uitgezet'. · 

Er zijn maar twintig jaar voor nodig geweest om de explosie te 
verwekken van de 'Frans-Maghribijnse' cultuur, die ontstond in de getto
steden waar de kinderen van de vroegere 'harkis' [Noordafrikanen die 
voormalige soldaten zijn van het Franse leger, vert.) samenwonen met die van 
de Algerijnse, Marokkaanse en Tunesische arbeiders. Het is deze cultuur die 
de huidige reacties oproept: het erdoor geboeid worden en het verwerpen. 

Opnieuw tekent zich een racistische stroming af die schreeuwt om wraak 
'op hen die ons uit Algerije hebben verjaagd en hier niets te zoeken hebben', ge
leid door dezelfde mannen (maar niet alleen door hen, dat zou te mooi zijn) 
als ten tijde van de OAS. 

Het laat geen twijfel dat de materiële basis van dit alles is gelegen in de 
continuïteit van de verhouding tussen de volkeren, die bestaat ondanks een 
omlegging van de migratiestromen, in de continuïteit van de verhouding 
tussen de koloniale en de post-koloniale periode van nu. Twee bevolkings
groepen leven samen op hetzelfde grondgebied, de een overheersend, de 
ander overheerst. Met de officiële dekolonisatie begint eveneens de naoorlog
se expansiefasevan het Franse kapitalisme, die op haar beurt de hervatting 
van de immigratie, voornamelijk uit de voormalige koloniën, met zich brengt. 
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Ogenschijnlijk heeft Frankrijk gedwongen door de bevrijdingsbeweging in de 
Derde Wereld uit zichzelf afgezien van verlenging van haar expansie 
(voortaan in róse aangeduid op de wereldkaart van de lagere school). Maar zij. 
trok zich slechts terug onder medeneming van de produktieve gijzelaars die 
de benodigde hoeveelheid arbeidskracht vertegenwoordigen om Frankrijk 
zijn positie van 'wereldmacht' te laten behouden. Daarom is heel Frankrijk in 
meer of mindere mate een beetje kolonist geworden, ook al zijn er in de wereld 
geen (of bijna geen) Franse kolonisten meer. En als het waar is dat de 
kolonisatie historisch gezien een wederzijdse relatie is geworden (overheer
send/overheerst) dan moeten wij wel erkennen dat deze verhouding niet 
verdwenen is. Zij is steeds slechts kwantitatief, geografisch en juridisch van 
vorm veranderd. Laten wij zeggen dat de projectie in de buitenwereld altijd 
als voorwaarde heeft gehad het internaliseren van de verhouding, van de 
kolonialistische ideologie, en dat zij nu is uitgedraaid op een inbrengen van de 
kolonisatie in het eigen land. De gekoloniseerden zijn nu bij ons, zoals de 
Zwarten in de Verenigde Staten. Dat zij hier individueel en 'vrij' naar toe 
komen en niet werkelijk aan elkaar geketend onder in het ruim van een schip 
dat voor het transport van 'ebbenhout' werd ingericht, maar verjaagd door de 
ellende, de honger of de onderdrukking, is zeker van invloed op de 
technische middelen van vervoer en het bewustzijn van de slachtoffers, maar 
verandert niets aan het historische resultaat. 

We moeten echter nog verder gaan: als er sprake is van een onderling 
verband betreft dit niet uitsluitend demografische verschijnselen, maar 
tevens het werken van de (staats)instellingen en de politieke structuren. Hier 
stuiten we op de eigen aard van het 'Franse staatsburgerschap'. Bekend is de 
rol van de kolonisatie bij de vorming van sommige grote staatsinstellingen 
(vooral het leger), van sommige universitaire studierichtingen (aardrijkskun
de, demografie, anthropologie en geologie) en van de nationalistische 
ideologie zelf. Minder bekend is haar rol in de wording van grondwettelijke 
opvattingen over de politieke vertegenwoordiging van de actieve burgers (het 
kiezersvolk), in het gelijk stellen van het burgerschap aan de nationaliteit, 
waaronder wordt verstaan de aangeboren bevoegdheid deel te hebben aan de 
souvereiniteit. In plaats van terug te grijpen n~ar de Franse Revolutie en de 
werkelijke of vermeende gevolgen van het 'jacobinisme' doet men er beter 
aan zich te richten op de grondwettelijke debatten: ten tijde van de Derde 
Republiek\ of meer nog op de soms surrealistische discussies die de vorming 
van de 'Union Française' in 1946 opriep. Dit bestuurlijk verband was 

4. Vgl. bij voorbeeld R. Carré de Mal berg, Contribution à la théorie générale de l'état, 1920, 
heruitgave 1962, Deel I, blz. 243 e.v. 
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weliswaar van korte duur, maar van meet af aan volstrekt verouderd waar het 
ging om de behandeling van problemen als 'multinationaliteit', 'multicultura
liteit' en 'medeburgerschap'.5 

Hier zien wij twee dingen heel duidelijk: 
1. het onoplosbare probleem van het ·onderscheid tussen de parlemen

taire democratie (liberaal) en de directe democratie. Dit probleem kan niet 
opgelost worden, aangezien men zich tegelijkertijd zowel beriep op de 
'nationále souvereiniteit' als op het 'autonome gezag van de staat'. Het komt 
met name tot uitdrukking in het bestaan van twee onderscheiden rechtsposi
ties van het individu; als burger en als onderdaan, al dan niet in combinatie 
met elkaar.6 Deze twee categorieën nu vallen niet samen, wanneer de 
'onderdanen' voor het grootste deelleden van de 'gekoloniseerde' bevolking 
zijn - met uitzondering van diegenen wier 'verdiensten' en de 'diensten' 
erkend zijn middels toekenning van het Franse staatsburgerschap. 

2. Het onderscheid is onlosmakelijk verbonden met de articulatie van 
de macht binnen de staat, met name de kracht van de wet en de kracht van het 
besluit. De eerste houdt in laatste instantie een controle in op hen die de 
nationale souvereiniteit vertegenwoordigen en die (door hun stem) de 
spreekbuis van de staat zijn of althans geacht worden die te zijn. Het tweede 
beslaat het terrein van het van dag tot dag handhaven van de openbare orde, 
problemen die niet bij wet geregeld kunnen worden. Maar daarnaast en in het 
bijzonder is het besluit het richtsnoer bij het bestuur over koloniale gebieden 
en volkeren. ' 

Zelfs een haastige evaluatie van een eeuw geschiedenis doet de mening 
postvatten dat deze juridische categorieën (en daarmee overeenkomende 
praktijken) de Franse staat en het terrein van haar politieke handelingen zijn 
blijven bepalen, ondanks de aanzienlijke sociale en ideologische veranderin
gen die zich overigens hebben voltrokken. De grond ofwel de enige rechtvaar
diging hiervan is de blijvende aanwezigheid van een koloniale bevolking die 
naderhand post-koloniaal of quasi-koloniaal werd (de buitenlandse arbeider 
in het algemeen: een minderheid, waarmee men evenwel rekening moet 
houden en die nog steeds groeit). Nog altijd wordt deze bevolking overheerst 
en in feite als minderwaardig beschouwd, als 'onderdanen' van een geregle
menteerd beheer, zonder recht op het staatsburgerschap. 

Hier kan men uiteraard in ernst tegen in brengen dat de geïmmigreerde 
arbeiders van nu in .tegenstelling tot de 'inboorlingen' van weleer geen 

5. Vgl. Henri Culmann, L'union française, PUF, 1950. 
6. Er zijn er in feite zelfs drie: de actieve burgers (de volwassen Franse mannen 'die niet 

onwaardig zijn'), de passieve burgers (vrouwen totdat ze het stemrecht verwierven; minderjari
gen), de onderdanen (de gekoloniseerden, behalve de 'geassimileerde' minderheid). En dat 
noemt men in tegenstelling tot het census-kiesrecht 'algemeen kiesrecht'! 
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onderdanen van de Franse Staat meer zijn, maar burgers van een andere staat 
(buitenlands) die hen als zodanig bescherming verleent en hen bij de Franse 
Staat vertegenwoordigt, hun morele en materiële belangen verdedigt, hun 
persoonlijke rechten, enz., enz. Deze stelling is. een verzinsel van het 
Internationaal Recht dat het recht van staten in haar onderlinge betrekkingen 
regelt. Dit recht sluit nergens tastbaar aan bij het bestaan van individuen en 
gemeenschappen die zich 'voorlopig permanent' reeds gedurende tientallen 
jaren en gedurende verscheidene generaties bevinden op het grondgebied 
van een vreemde mogendheid, waarvan zij helemaal afhankelijk zijn voor wat 
betreft hun werk, hun gezinsleven en de opvoeding van hun kinderen. 7 Het 
verzinsel wordt een klucht, zo het niet dodelijk is, aangezien de werkende 
bevolking 'en bloc', ofwel 'en masse', het mikpunt wordt van internationale 
akkoorden van 'samenwerking', die alles reg~len wat betreft hun aankomst 
en vertrek, de voorwaarden van hun 'terugkeer' in verband met de ontwikke
lingsproblematiek enz. Dat gebeurt er als zij tot voorwerp van koehandel 
tussen staten worden. (Al lijkt het overdreven, men moet in dit geval niet 
alleen spreken over apartheid, maar ook over moderne slavernij: in- en 
verkoop van de arbeider zelf in de vorm van ruilhandel en in ieder geval in qe 
vorm onder politieke en economische controle op zijn bestaan. Het is 
ruimschoots bekend dat slavernij in allerlei vormen en gradaties kan 
voorkomen.) 

Het voortdurend koloniale karakter van de Franse sociale formatie heeft twee 
duidelijke gevolgen: 

l. Zij grift ondanks elke ontkenning, het racisme in de staat in, zodat 
het racisme verborgen, zoniet officieel, aanwezig is. Het betreft hier het 
racisme voorzover het wordt veroorzaakt door sociaal-historische en politieke 
factoren. Waarschijnlijk beperkt het zich hier niet toe, maar het is natuurlijk 
onjuist te veronderstellen dat het los van die factoren gezien kan worden. Het 
Franse racisme is uiteraard in zijn wezen koloniaal, niet in de betekenis van 
een 'voortbestaan' van het verleden, maar als voortdurende produktie van de 
'huidige' verhoudingen. 

Wij zouden eigenlijk zijn geschiedenis moeten schrijven (en dan niet 
zozeer op de manier waarmee de psychologie en de sociologie g~noegen 
nemen, het racisme van de 'elite' en het racisme van het 'volk', enz.) en voor 
Frankrijk moeten aantonen wat men zo graag aanwijst bij anderen: het 
menselijk racisme vult de nationale ideologie (wat meer is dan alleen 

7. Wat daarentegen wel zin zou kunnen hebben, is de eis tot een 'dubbele nationaliteit'. Dat zou 
een middel kunnen zijn om wat meer onafhankelijkheid ten opzichte van de staatsapparaten 
te veroveren, of minstens om een beetje meer erkende persoonlijke rechten (met betrekking 
tot uitwijzingen bij voorbeeld) te verwerven. 
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nationalisme) aan. De moderne nationaliteit kan geen duidelijke formule zijn 
voor een menselijke 'gemeenschap' die homogeen zou zijn (dankzij de 
klassenscheiding). Ook kan Nationaliteit haar denkbeeldige 'natuurlijke 
ruimte' niet laten samenvallen met haar 'geërfd' grondgebied. Het koloniale 
imperium 'vergoedt de amputatie' van Elzas-Lotharingen voordat zij op haar 
beurt werd geamputeerd; de 'pieds-noirs' werden uit Algerije 'teruggestuurd', 
maar samen met hen komt een groot aantal Franse en niet-Franse 'musel-

' mannen. 
De nationaliteit kan ook nooit het staatsburgerschap maken tot een 

functie van de Staat, tot het electoraat, tot een zuiver subjectief recht van 
individuen die tezamen de gemeenschap vormen. 

Het racisme als denkbeeldig beleefde identiteit wordt in praktijk 
gebracht via familieverhoudingen, onderwijsverhoudingen en beroepsverhou
dingen, tot aan het bestaan van de openbare orde en de apartheid van de poli
tieke rechten toe. Maar is deze aanvullendefunctie van nationaliteit (voordat 
het ontaardt in nationalisme) dan niet noodzakelijk, omdat de nationaliteit 
anders wordt ontwricht? Wanneer zij evenwel het racisme in de staat grift, 
grift zij het ook in de massa voorzover deze aan erkenning van de staat en 
door de staat materiële voorwaarden ontleent van het bestaan. 

2. De binnenlandse kolonisatie brengt eveneens een binnenlandse 
beperking met zich mee. Deze is niet nauwkeurig te omschrijven, maar is wel 
uitzonderlijk taai in haar verzet tegen de veranderingen van sociale rechten en 
van verworvenheden dLe met het beroep samenhangen (die gelijk zijn aan 
burgerrechten ondanks de schijnbare tegenstellingen die daaruit voortvloeien) 
in politieke, grondwettelijke rechten. De geschiedenis van het recht op werk, 
het stakingsrecht, het recht op scholing, op sociale voorzieningen enz. enz. is, 
zoals bekend, een aaneenschakeling van aantastingen van dit onderscheid 
tussen sociale en politieke rechten. Op zich is dit geen natuurlijke gang van 
zaken, maar het is onmisbaar voor de machtsuitoefening van de werkgevers, 
evenals voor de 'neutraliteit' van de staat ten opzichte van klassenconflicten.8 

Dit geldt te meer, wanneer de staat zelf de grootste werkgever wordt. Met het 
'recht op inspraak van de werknemers' enerzijds, en met anderzijds de 
verandering van problemen rond de werkgelegenheid, de geschooldheid, de 
industriepolitiek en het financieren van staats- en particuliere ondernemin
gen, met de verandering van die problemen in kwesties van nationaal politiek 
belang, bereikt men natuurlijk het punt, waar dit onderscheid onhoudbaar 

8. Vgl. B. Edelman, 'Notes sur Ie fonctionnement de l'idéologie juridique- Les élections des 
Algériens au x institutions representives du personel', in: La Pensée, nr. 156, april 1971 
(herdrukt in: Le Droit saisi par la photographie, Maspero), Le droit et les immigrés, Actes de 
colloques de I' Association des Juristes pour la reconnaissance des droits fondamentaux des 
immigrés, Edisud, Aix-en-Provence, 1983: 
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wordt. Ofwel de verzorgingsstaat verandert door een uitbreiding van het 
staatsburgerschap ofwel zij verandert door een nieuwe privatisering -
neoliberaal en autoritair- in een 'politiestaat', dat wil zeggen in de richting 
van meer onderdrukking dan de uitvinders van de term 'politiestaat' voor 
ogen hadden. Het bestaan van het juridisch ideologische bruggehoofd, dat 
voorziet in een splitsing van de actieve bevolking in 'nationale' en 'buiten
landse' houdt nu op ogenschijnlijk toevallig en marginaal te zijn. Hier bevindt 
zich het kern van het onderscheid 'arbeider' en 'burger', waarop onze 
klassenstaat nog altijd rust. Want het is volgens de wet onmogelijk alle 
onderdanen in burgers te veranderen door hen allen dezelfde politieke· 
rechten toe te kennen. 
Het gaat dus om veel meer dan het gladstrijken van de 'gevolgen'. Wij 
moeten de discussie aangaan over een wezenlijke dekolonisatie van 
Frankrijk door het hele bouwsel van de nationaliteit ter discussie te stellen. 
De constructie 'nationale' betekent per definitie dat twee bevolkingsgroepen 
met ongelijke rechten naast elkaar leven. De ene groep overheerst soeverein, 
of liever gezegd, verzekerd van voordelen dankzij een theoretische soeverei
niteit, het wapen bovendien om nog meer voordelen te verkrijgen. De andere 
groep wordt onderworpen en wordt overheerst. De krachten die deze 
binnenlandse dekolonisatie en haar doelen zullen nastreven, zijn maatschap
pelijke krachten. Maar de vorm en de middelen die we daar niet los van 
kunnen zien, zijn ook juridisch. Een dergelijke dekolonisatie zou de naam 
revolutie zeker verdienen, welke historische wedervaardigheden er verder 
ook het resultaat van zouden zijn. 

Nieuwe medeburgers, nieuw staatsburgerschap 

Het juridische moment blijkt cruciaal te zijn, dftldat het in geval van een crisis 
de verschillende betekenissen van de klasseverhoudingen, de staatsvorm en 
de vaderlandse geschiedenis met elkaar verbindt. Daarom houdt het stellen 
van de eis tot gelijkheid in dat een breder vraagstuk vrij aan de orde gesteld 
zal worden, en wel dat van de burgerrechten. Dat is de inzet van de steeds hef
tiger wordende strijd om het nieuwe 'burgerschap', dáár draait alles om. Hoe 
kunnen de immigranten daadwerkelijk van een beperkt burgerschap komen 
tot een uitgebreid burgerschap zonder tegelijkertijd een begin te maken met 
het afschaffen van de beginselen uitsluiting en insluiting? Hun burgerschap is 
thans beperkt in dubbele zin. Enerzijds geldt die beperking voor de massa 
van het Franse volk als geheel, die nauwelijks of geen controle op de 
belangrijkste functies van de staat uitoefent en waarvan het politi,ek handelen 
zuiver parlementair is. Anderzijds geldt ze voor de immigrant~n omdat zij 
vóór alles onderdanen blijven van wie de beperkte rechten: ingetrokken 
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kunnen worden en steeds weer in de praktijk op de proef worden gesteld en 
ontkend. Is het mogelijk hun rechten echt uit te breiden zonder de logica van 
het corporatisme en de apartheid te vervangen door die van de politisering en 
de democratische collectivisering van de staat? Kortom: zonder de fundamen
tele structuur van de Franse samenleving weer ter discussie te stellen? 

Wat de hele immigratie met betrekking tot de burgerrechten of liever 
gezegd het ontbreken daarvan kenmerkt, is dat de gastarbeiders een 
bevolkingsgroep blijven die bestuurd en geleid wordt, die onderworpen blijft 
aan de dwang en de doelstellingen van de openbare orde en van de 
economische conjunctuur, aan de knellende nationalistische ideologieën over 
cultuur en aan politieke manoeuvres. 

Voor een belangrijk deel is soms ook de nationale bevolking als geheel 
het mikpunt van een autoritair beleid. Uiteraard gebeurt dat 'in haar eigen 
belang' waarvan men het weliswaar doet voorkomen alsof het niet in strijd is 
met het algemeen belang, maar dat wel degelijk wordt bepaald door 
duidelijke machtsverhoudingen in de maatschappij. In het basisonderwijs 
wordt al onderscheid gemaakt tussen kinderen die hetzij daartoe uitverkoren 
door de school, hetzij door hun ouders, zullen gaan studeren en kinderen die 
'worden verwezen' naar de lagere beroepsopleidingen. Wat is de voorlichting 
over vervolgonderwijs op de scholen anders dan een bevolkingsbeleid dat 
gebaseerd is op de bestaande ongelijkheid? En dat wordt verkocht als 
technische procedures die voor democratisch moeten doorgaan? Hetzelfde 
kan men zeggen over de culturele vorming van de jongeren en over de 
verhouding tussen de 'berechte' en het strafrechtelijk apparaat. 

Vanzelfsprekend impliceert de eis tot gelijkheid een werkelijke erken
ning van de verschillen en een respect voor de nationale, culturele en 
godsdienstige eigenheid. Tevens houdt die eis in dat middelen vrijkomen om 
deze eigenheid verder te ontwikkelen. Want het is nu juist de huidige 
uitsluiting die steeds weer de nadruk legt op deze verschillen als de 
rechtvaardiging van de ongelijkheid. Het huidige uitsluiten is de organisatori
sche vorm die de onderdrukking van hun identiteit aanneemt, een onderdruk
king die dikwijls zo ver gaat dat de eigenheid van de immigrant wordt 
verboden en in de clandestiniteit wordt gedreven. Toch laat de eis tot 
gelijkheid zich niet omschrijven als een eis to.t de erkenning van minderheden 
naar het voorbeeld van andere 'multinationale' gemeenschappen. De immi
granten vormen namelijk geen 'nationale' of 'culturele' minderheid eri 
evenmin een religieuze, ondanks bij voorbeeld de geweldige botsing tussen 
het westerse en de Islam. De eis tot gelijkheid is op de eerste plaats een feit 
van het kolonialisme van het innerlijk. Zonder een netelige discussie op gang 
te willen brengen komt het me voor dat juist hier het fundamentele 
onderscheid ligt met problemen die voortvloeien uit 'regionale' of'nationalis
tische' eisen, al zijn er overeenkomsten, zoals bij voorbeeld met de taalstrijd. 
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In het geval van de gastarbeiders is het 'recht op anders zijn', in concreto het 
vereiste opheffen van de gespannen verhouding tussen het deel uitmaken van 
de natie en het volledig staatsburgerschap, iets heel anders dan de positie van 
een minderheid die, op wat voor terrein dan ook, 'beschermd' wordt. Daarom 
kan volledige rechtsgelijkheid niet worden verkregen door het eenvoudigweg 
optellen van rechten waar de meerderheid over beschikt bij die speciale 
rechten en voorzieningen als werk, huizen en scholen waar de minderheid al 
over beschikt. Het gaat erom om zowel de definitie als de feitelijke 
uitoefening van de rechten van allen te veranderen. Dit is het belang dat een 
campagne voor de burgerrechten zou kunnen hebben. 

Het moge duidelijk zijn dat hiervoor tijd en een ingrijpende verandering 
van het maatschappelijk stelsel nodig is. Maar als we met dit doel in 
gedachten de huidige situatie bezien, worden er nu al enkele knelpunten 
zichtbaar. 

Op de eerste plaats dient er definitief een einde te komen aan de 
uitwijzingen, al dan niet vermomd als 'aansporing om terug te gaan', en dient 
het recht op arbeid aan de orde te worden gesteld. Want juist met betrekking 
tot het werk zien we de discriminatie, zowel als gevolg van de Tayloristische 
arbeidsdeling als van de politieverordeningen zoals de werkvergunning. Een 
logisch voortvloeisel uit deze eis is dat arbeidsplaatsen, ook de ambten en 
andere door de overheid betaalde plaatsen, voor iedereen toegankelijk 
moeten zijn. Dit is van direct belang voor de 'tweede generatie'. 

Het volledige recht op arbeid brengt op haar beurt weer met zich mee 
het werkelijk vrije verkeer van personen, dat wil zeggen het recht op 
onbeperkt verblijf, het afschaffen van toelatingseisen en van 'quota'. Ook 
brengt het met zich mee dat de hele sociale huisvesting veranderd en 
verbeterd moet worden zodat alle arbeiders uit hun afzonderlijk en ongere
gelde woonsituatie kunnen komen. De maatschappelijke voorwaarden moe
ten worden geschapen zonder welke deze eis tot het vrije verkeer van 
personen zichzelf te niet zou doen en er steeds meer getto's als die van Vitry, 
Marseille en Dreux zouden komen. Waarom zouden we niet hier de 
opmerking maken dat zo'n politiek zalleiden tot toename van de massacon
sumptie (nieuwe burgers = nieuwe consumenten) en op die wijze tevens zal 
bijdragen aan het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen? Hier moet de vraag 
aan worden toegevoegd hoe via de beroepsopleidingen de kwalificatie van de 
migranten moet worden veranderd, als zij ook voor zichzelf zouden gaan 
produceren en bouwen. 

Zonder het recht op vorming en scholing vóór en in het werk zou 
gelijkheid een dode letter zijn. Hiervoor is uitdrukkelijk een algemeen, de 
hele actieve Franse bevolking omvattend, beleid nodig om de kwalificatie van 
iedereen te verhogen. Het doel moet zijn een einde te maken aan de 'dubbele 
arbeidsmarkt'. Dit maakt nog eens duidelijk dat het onmogelijk is de rechten 
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van alleen maar de buitenlanders zoveel mogelijk te verbeteren. Aangezien 
hierbij alles afhangt van de basisopleiding, dient de school concreet nieuwe 
rechten op het gebied van de taal van de kinderen van de migranten te 
erkennen. Te beginnen bij het basisonderwijs dienen meertalige leergangen 
te worden ontwikkeld. Dus geen 'Arabische' of 'Portugese' scholen en al 
helemaal geen 'scholen voor Arabieren' zoals op dit moment al bijna het 
geval is en dat het niet uitgesproken deel uitmaakt van de campagne van 
rechts ten gunste van de 'vrije' schoolkeuze. Nodig is het gebruik van het 
Arabisch op school, dus onderwijsgevenden die Arabisch spreken. Dit zou 
evenwel slechts denkbaar zijn in het kader van een revolutie van het 
onderwijs. Maar zou dit de enige reden zijn van een revolutie? In zoveel 
andere opzichten wordt ze verwacht ... 

Ten slotte wordt te weinig gesproken over rechten in zuiver juridische 
zin, behalve dan met betrekking tot de uitwijzingen. Maar misschien lijkt het 
me maar zo omdat ik daar te weinig informatie over heb. Dan wordt over het 
hoofd gezien dat deze rechten een wezenlijke dimensie van het staatsburger
schap zijn. Maar juist op het gebied van het recht is de onderworpen status 
van de immigrant het beste zichtbaar, is de post-koloniale praktijk het 
pijnlijkst duidelijk. Dit alles geschiedt onder het mom van éénzelfde wet voor 
alle individuen die zich op het nationale grondgebied 'bevinden'. Immigran
tenzaken worden door het gerechtelijk apparaat behandeld zonder dat 
migranten, al was het maar symbolisch, in de samenstelling van dit apparaat 
vertegenwoordigd zijn. En zij worden haast vanzelfsprekend gediscrimineerd, 
ongeacht de vraag of het gaat om een verblijfsvergunning of een misdaad. 
Een burger is ook een potentiële misdadiger. Maar het zou strijdig zijn met 
het streven naar gelijkheid om aparte rechtbanken voor buitenlanders te 
verlangen. De enige eis die hier op zijn plaats is, behelst vertegenwoordiging 
van de immigrantengemeenschappen bij de rechtbank, in het justitieel 
apparaat. Dit door afs recliters, advocaten en vooral als juryleden allochtonen 
te benoemen. Is dat niet een stap op de weg die leidt naar de verandering van 
deze instellingen? Deze weg voert uiteindelijk tot de algemene eis de 
rechtspraak te democratiseren, ze tot een maatschappelijke dienstverlening 
te maken. Verder moet de openbare mening zelf worden voorgelicht zodat ze 
zich kan keren tegen de ideologie van 'recht en orde'. Het is ook één van de 
middelen om de impasse te vermijden die door het spel van het handhaven 
van het evenwicht dreigt te ontstaan, namelijk dat men de ideologie van 'recht 
en orde' honoreert door het 'kleine vergrijp' strenger te straffen en aan de an
dere kant ter 'compensatie' aanbiedt uitingen van racisme als misdaad te 
beschouwen en te vervolgen. 9 

9. Dat betekent natuurlijk niet dat de MRAP [de antiracistische beweging in Frankrijk, vert.Jin 
de huidige omstandigheden ongelijk heeft om een echte vervolging van racistische misdaden 
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In dit verband wordt ook de erkenning van de politieke rechten in de be
perkte zin van het woord, het stemrecht bij alle verkiezingen, in feite 
onvermijdelijk. Vertegenwoordiging van individuen in regeringsorganen en 
deelname aan de benoeming van regeerders zijn op zich onvoldoende om de 
democratie, laat staan een werkelijke gelijkheid, te bereiken. Maar vertegen
woordiging en deelname aan het politieke proces zijn onweerlegbare en 
noodzakelijke voorwaarden van de moderne staat. Laten we dit toevoegen 
aan de hele reeks argumenten die we al naar voren hebben gebracht. 

Omdat het bezit van politieke rechten een individueel juridisch voor
recht is, en omdat tegelijkertijd bij een dergelijke uitbreiding van het 
algemeen kiesrecht de meeste betrokken individuen arbeiders zijn, zien we 
dat dit tevens een veelbetekenend middel is in de strijd voor de politieke 
erkenning van de rechten van de arbeiders. Met andere woorden, hier ligt één 
van de middelen om de Chinese muur tussen 'de maatschappelijke rechten' 
en 'de politieke rechten' te slechten. Deze muur beschermt het voortbestaan 
van de politieke voorrechten van het (privé of openbaar) eigendom. Het 
opheffen van dit onderscheid tussen 'maatschappelijke' en 'politieke' rechten 
behoeft niet te leiden tot een corporatistische staatsopvatting zoals die door 
verschillende autoritaire regimes weer nieuw leven is ingeblazen. Dit per
spectief verdient de warme aandacht van een ieder, die streeft naar een 
democratisch socialisme. 

Bij het formuleren van deze stellingen heb ik slechts richting willen 
geven aan de. gedachtenvorming en aan de discussie. Het risico die deze 
poging automatisch met zich meebrengt, de zaak te eenvoudig voor te stellen, 
is in de huidige omstandigheden van minder belang dan het risico van 
ideologische verstarring, van het behandelen van maatschappelijke conflict
stof met administratieve methoden en met de oude nationalistische vooroor
delen. Zonder enige twijfel moeten we de mogelijkheid onder ogen zien dat 
een samenleving zichzelf kan veranderen door een politieke actie die uitgaat 
van de werkelijke tegenstellingen. Dat is toch een kenmerk van het linkse 
denken? 

Toen het Franse episcopaat zich onlangs tot de gastarbeiders richtte met 
de bewoordingen 'U bent in zekere zin onze landgenoten', hebben sommigen 
luidruchtig hun afkeuring uitgesproken - of althans gedaan alsof. Hier werd 
tegelijkertijd een maatschappelijk verschijnsel gesignaleerd en bekritiseerd. 
Ik zelf zou in plaats van 'landgenoten' liever zeggen 'medeburgers'. Maar het 
probleem zit hem in dat 'in zekere zin'. Deze paar woorden geven een grote 
kloof aan. Er zijn twee mogelijkheden. We kunnèn het probleem de wereld 
uit helpen met geweld, dat wil zeggen door massale uitwijzing. Öf we kunnen 
dat 'in zekere zin' veranderen in 'inderdaad'. Dáár moeten we strijd voor 

te eisen. De vrouwenbeweging is, zoals bekend, in eenzelfde te~enspraak terecht gekomen. 
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voeren. Het Franse volk, de massa's die de meerderheid vormen van de 
publieke opinie, moeten zich scharen aan de zijde van de gastarbeiders. Dat 
zal ongetwijfeld het hele idee over de 'nationale identiteit' overhoop halen. 
Het begrip 'klasse' zal opnieuw moeten worden gedefinieerd, de begrippen 
'actieve bevolking' en 'actief staatsburgerschap' opnieuw moeten worden 
omschreven. Kortom, we zullen gezamenlijk de juridische en intellectuele 
categorieën moeten uitwerken om zo van het recht op Frans staatsburgerschap 
te maken een staatsburgerschap in Frankrijk. Dat zal ons in staat stellen de 
krachtsverhoudingen zoals die nu al een halve eeuw vastliggen tussen aan de 
ene kant de 'triomferende' multinationalisering van de ondernemingen, van 
de econo~ische en van de militaire machten, en aan de andere kant de 
verdrongen en overheerste 'multinationalen' van individuen die bepaald zijn 
door hun arbeider-zijn, door hun taal en door hun cultuur, om te keren. Waar 
het om gaat is het vraagstuk van de 'natie' al haar dimensies te hergeven. 
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Het einde van het Nederlandse 
bolsjewisme 

Meindert Fennema• 

Abstract. Een aantal historische eigenaardigheden van de CPN zijn te 
verklaren uit haar vroege afsplitsing van de Sociaal-democratie (1909 in 
plaats van 1919) en vooral uit haar vakhondspolitiek na de Tweede Wereld
oorlog. Het streven van Paul de Groot om de Eenheids Vak Centrale te 
liquideren leidde tot royement van diegenen die zich daartegen verzet hadden. 
Omdat die weer steun hadden gezocht bij de Sowjet-Unie, en omdat de CPN 
traditioneel goede betrekkingen onderhield met de PKI, kwam de CPN vanaf 
1958 tot een autonome opstelling in de internationale communistische 
politiek. Bleef men aanvankelijk in ideologisch opzicht nog dicht bij de CPSV 
staan, na 1967 nam de leiding een meer pro-Chinees standpunt met 
betrekking tot de internationale politiek in. Feitelijk echter was de CPN 
internationaal volstrekt geïsoleerd. 

Vanaf het begin van de jaren zeventig wijzigde de sociale samenstelling 
van de CPN zich zeer snel. Het aantal studenten en werkers in de kwartaire 
sector - en later het aantal werklozen - nam toe, terwijl het aantal arbeiders 
daalde. De traditionele industrieën, het recruteringsveld van de partij onder 
de arbeiders, stonden onder zware economische druk, terwijl de houding van 
de communistische arbeiders ten opzichte van de NVV -bonden tweeslachtig 
was. Het aandeel van vrouwen in de hogere echelons van de CPN stijgt pas na 
1980 sterk. 

Het zwijgen over de internationale problemen van de communistische 
beweging droeg bij aan de aantrekkingskracht die de CPN uitoefende op de 
generatie van 1968. De leiders daarvan werden aanvankelijk buiten de partij 
gehouden. Een nieuw, oppervlakkig gestaliniseerd kader ontstond. De 
integratie van de intellectuelen was niet overal even volledig, in Groningen bij 
voorbeeld meer dan in Amsterdam. 

Een poging tot continuering van de bolsjewisering door Paul de Groot 

* Meindert Fennema is \\'etenschappelijk hoofdmedewerker bij de Subfaculteit der Algemene 
Sociale en Politieke Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. 
Verschillende personen hebben een eerdere versie van commentaar voorzien: Frank v.d. 
Berg, Herman Böhl, Ger Harrnsen, Duco Hellema, Arnold Koper en Paul Lucardie. Ik heb 
hun opmerkingen waar mogelijk verwerkt. 
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mislukte in 1977 volledig. Maar het stalinisme bleef in afgezwakte vorm. 
Concessies werden gedaan op het gebied van de internationale politiek met 
name wat betreft de houding ten opzichte van de Sowjet Unie. Pas de 
feministische oppositie echter wist de de-bolsjewisering van de CPN te 
bewerkstelligen. De partijcultuur veranderde radicaal. Op het XXVIIIste 
partijcongres werd de CPN een program-partij. 

De pro-Sowjetstroming verliet de CPN, terwijl de syndicalistische bleef. 
De overwinning van de feministen en antistalinisten was een Pyrrhus
overwinning. De vernieuwers verlieten de partij in grote getale. De burger
rechten van de buitenlandse arbeiders in Nederland vormden de laatste jaren 
een nieuw knelpunt. Maar de antiracistische strijd kan wellicht de fracties 
weer verenigen. De tijd dringt. De electorale aanhang van de CPN wordt 
kleiner. Is een niet-bolsjewistische CPN een contradictio in terminis? 

Inleiding 

Tot voor kort vierde de CPN 1918 als haar geboortejaar. In dat jaar 
veranderde men de naam van de Sociaal Democratische Partij (SDP) in 
Communistische Partij van Nederland. Die naamsverandering vond plaats 
onder invloed van de Russische Revolutie en een jaar later, in 1919, sloot de 
CPN zich aan bij de nieuw opgerichte Derde, communistische, Internationale. 
De tegenstelling tussen radicalen en reformisten in de arbeidersbeweging had 
daarmee de vorm aangenomen van communisten versus sociaal-democraten. 
Deze tegenstelling zou de arbeidersbeweging meer dan vijftig jaar lang diep 
verdeeld houden. Het is daarom alleszins juist om als geboortejaar van de 
CPN het jaar 1918 aan te houden. 

Niettemin is voor het begrijpen van de ontwikkelingen de CPN het feit 
dat zij voortkomt uit een afsplitsing van de SDAP in 1909, dus precies tien 
jaar voordat de meerderheid der Europese communistische partijen zich van 
de sociaal-democratie afsplitst, van grote betekenis. 

Aanvankelijk had het royement van de Tribunisten op het Deventer 
congres geen internationale dimensie. Het betrof in feite slechts de mate van 
kritiek die het SDAP-bestuur van zijn marxistische oppositie duldde. De 
jonge redactie van de Tribune, die bestond uit David Wijnkoop, Willem van 
Ravesteyn en Jan Ceton, was even onverzoenlijk als Troelstra, maar de 
oudere marxisten, Frank v.d. Goes, Herman Gorter, Henriëtte Roland Holst, 
Anton Pannekoek, Wibaut en Wiedijk, stelden alles in het werk om splitsing 
te voorkomen. Toen dat onmogelijk bleek moesten zij kiezen. Gorter, 
Wiedijk, Roland Holst en Pannekoek kozen na lange aarzeling de kant van de 
Tribunisten en werden lid van de SDP, de anderen bleven als marxisten in de 
SDAP. 

Spoedig na de oprichting van de SDP gingen internationale vraagstuk-
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ken een rol spelen. Daar was allereerst het 'Massenstreik-debat' in de Duitse 
SDP, tusen Karl Kautsky en Rosa Luxemburg. Karl Kautsky, die de 
marxisten in de SDAP steunde en die zij op hun beurt als leidsman 
bewonderden, had de afsplitsing der Tribunisten afgekeurd. Toen Kautsky in 
1910 in botsing kwam met de linkervleugel van zijn eigen partij, kozen de 
Tribunisten de kant van die linkervleugel, die, bij monde van Rosa Luxem
burg, zich sterk wilde maken voor de propaganda en organisatie van 
de politieke werkstaking. Kautsky daarentegen sprak zich, namens de 
partijleiding, uit voor het geduldig versterken van de organisatie om op het 
beslissende moment effectief te kunnen toeslaan. Aan de zijde van Luxem
burg nam Anton Pannekoek, die in Berlijn op de SOP-partijschoolles gaf, 
deel aan het debat. Naar zijn mening verenigde het Kautskyanisme '[ ... ]het 
theoretische inzicht in de onafwendbaarheid van massastrijd met het practi
sche besluit van vooreerst niets in deze richting te doen. ' 1 De SDP stelde zich 
in deze op een Luxemburgistisch standpunt en incorporeerde daarmee de 
algemene werkstaking als politiek wapen. De Februaristaking zou, dertigjaar 
later, een van de meest succesvolle toepassingen van dit idee worden. Maar in 
de eerste jaren na 1910 leidde de omarming van het idee van de politieke 
werkstaking vooral tot toenaderingen tot syndicalisten en anarchisten, 
hetgeen op zijn beurt de kritiek op het parlementarisme versterkte. Mede 
daarom keerde een aantal 'oude marxisten' (Pieter Wiedijk, Sam de W olff) de 
SDP de rug toe en werden weer lid van de SDAP. 

Een tweede belangrijk debat vond in die jaren plaats over het imperialis
me, naar aanleiding van de oorlogsdreiging en de houding van de sociaal
democratische partijen daaromtrent. Hoewel de afspraken die in de Ile 
Internationale gemaakt waren, strikt genomen een deelname van socialisti
sche partijen aan een eventuele oorlogsvoering uitsloten, was er een groeiend 
nationalisme in socialistische kring. In 1913 verklaarde Troelstra: 'De grond 
waar wij zijn geboren en hebben gestreden tegen de bourgeoisie is ons heilig. '2 

Daartegenover achtte Herman Gorter elke vorm van vaderlandsliefde 
misplaatst: de Atjeh-oorlogen hadden bewezen dat zelfs het gezapige Neder
land zich schuldig maakte aan imperialistische agressie.3 Met dit radicaal 
internationalistische standpunt, verwoord in Gorters wereldberoemde bro
chure Het Imperialisme, de Wereldoorlog en de Sociaal-democratie (1914), 
keerde de SDP zich tegen de SDAP. 

Zowel op het punt van de politieke werkstaking als inzake het imperia
lisme komen de standpunten van de SDP dicht bij die van de Bolsjewiki te lig
gen. Op de laatste congressen van de Tweede Internationale treden de 

l. H. de Liagre Böhl, Herman Gorter. SUN, Nijmegen, 1973: 97. 
2. Idem: 87. 
3. Idem: 88. 
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Hollandse Marxisten en de Russische communisten vaak samen op. In 1914 
schreef Lenin aan Wijnkoop: 'Mijn hartelijke gelukwensen met de brochure 
van Gorter, waarin aan de opportunisten en aan Kautsky zulke rake klappen 
worden uitgedeeld. '4 Hoewel SDP en Russische bolsjewiki in hun kritiek op 
het Centrummarxisme van Kautsky dicht bij elkaar staan, zal spoedig blijken 
dat zowel op het terrein van de massastaking als van het vraagstuk van het in
ternationalisme de meningen uiteen gaan lopen. De Russische bolsjewiki 
waren wel voor massa-actie, maar bestreden het spontaneïsme in de opvattin
gen van Pannekoek en Gorter. Lenins theorie over het recht op nationale 
zelfbeschikking paste al evenmin in het radicaal internationalisme van de 
Hollandse marxisten. Deze tegenstellingen traden na 1920 scherp naar 
buiten en in Lenins De Linkse Stroming krijgen ook de Tribunisten er van 
langs. 

Nadat de SDP haar naam veranderd had en zich aangesloten had bij de 
Derde Internationale verdwenen de opvattingen van Gorter en Pannekoek 
naar de achtergrond. Maar nog gedurende de jaren twintig bleven 'sponta
neïstische' opvattingen in de CPN leven. De zogenaamde bolsjewisering die 
aan het eind van de jaren twintig plaats vindt, maakte ogenschijnlijk een einde 
aan deze invloed. In het kader van de strijd tegen anarchistische invloeden 
werden oude opvattingen, maar vooral de dragers ervan, bestreden. In zijn 
memoires zegt Paul de Groot over de 'sociaal-anarchisten': 'Wat zij in de 
communistische beweging brachten was geen vers bloed, maar lijkengif v11;n 
een gestorven beweging. '5 Het internationalisme van de Tribunisten ging in de 
CPN verloren onder invloed van de volksfrontpolitiek waartoe op het zevende 
congres van de Comintern, in 1935, besloten werd. Het Socialisme en de 
Natie, van de hand van Alex de Leeuw, dat in 1939 bij Pegasus verscheen, 
bevatte een scherpe aanval op het internationalisme van het Hollandse 
Marxisme. In het voetspoor van Lenin wijt De Leeuw de afwijkingen van 
Gorter en de zijnen aan de achterlijkheid van de economische ontwikkeling in 
Nederland en aan zijn geografische positie. Gorter c.s. en Rosa Luxemburg 
zijn tegen het recht op zelfbeschikking, zo luidt zijn nogal dubieuze redene
ring, omdat hun respectievelijke landen (Holland en Polen) klein en machte
loos, maar toch imperialistisch zijn. Zelf werkt De Leeuw het recht op 
zelfbeschikking zo uit dat de belangen van het socialisme en de natie 
uiteindelijk samenvallen. Het fascisme is uit op de vernietiging van de natie, 
socialisten dienen de natie te verdedigen. Het antisemitisme van de nazi's 
wordt door De Leeuw beschouwd als de onderdrukking van het joodse volk. 
De strijd daartegen is dan ook een opgave van alle volkeren tesamen en niet 
een zaak van de internationale arbeidersbeweging. Het verzet tegen de nazi's 

4. Idem: 135. 
5. P. De Groot, De Dertiger ]aren 1930-1935. Pegasus, Amsterdam, 1965: 47. 
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kon zodoende getypeerd worden als nationaal antifascistisch verzet. De 
Leeuw knoopt hiermee welbewust aan bij het nationalisme in liberale en 
confessionele kringen. 6 De opvattingen van De Leeuw, inclusief zijn beoorde
ling van het Hollandse Marxisme, zouden na de oorlog gemeengoed worden 
in de CPN, die zich geheel zou toeleggen op 'een Nederlandse weg naar het so
cialisme'. 

Naast de gevolgen van de vroege afsplitsing van de sociaal-democratie valt 
een tweede historische eigenaardigheid op zonder welke men de recente 
geschiedenis van de CPN niet kan begrijpen: de naoorlogse vakbondspolitiek. 
Onmiddellijk na de bevrijding van Zuid-Nederland was op instigatie van de 
CPN een Eenheidsvakbeweging opgericht, die zich in juli 1945 Eenheids 
Vakcentrale (EVC) ging noemen. In hun eenheidsstreven, dat na de oorlog de 
wind in de zeilen had, zagen de oprichters deze EVC als een vervanging van 
de verzuilde vooroorlogse vakbeweging. Aanvankelijk had de EVC zeer veel 
succes. Steunend op de organisatorische ervaring en de goodwill die men in 
de illegaliteit had opgebouwd, groeide de EVC zeer snel. Daartoe droeg ook 
bij het feit dat het NVV zich niet snel herstelde van het prestigeverlies ten ge
volge van een soms naar collaboratie neigende opstelling in de eerste 
oorlogsjaren, en de aarzelingen van de confessionele vakbondsleidingen om 
te komen tot heroprichting van de oude centrales. Niettemin keerde het getij 
al in 1946. Met steun van de regering, die de EVC niet 'erkende' als 
onderhandelingspartner, wisten de drie verzuilde centrales het verloren 
terrein te herwinnen. De fusiebesprekingen die in 1946 en 194 7 tussen NVV 
en EVC gevoerd worden, mislukken vooral door de opstelling van de NVV
leiding, maar ook de radicale achterban van de EVC verzette zich tegen de fu
sieplannen. De communisten hadden al hun overtuigingskracht en discipline
ringstalent nodig om de oppositie tegen de fusieplannen in toom te houden. 7 

Vanaf 194 7 ging het met de EVC bergafwaarts. De aanhang slonk en de 
communisten gingen een steeds zwaarder stempel drukken op de organisatie, 
waardoor de aanhang nog verder slonk. De EVC was gedoemd een 
communistische vakcentrale te worden in de sectarische zin van het woord. 
Rond 1955 zag de CPN-leiding in dat de EVC het isolement waarin de 
communisten zich bevonden alleen maar kon versterken en in 1956 
lanceerde Paul de Groot een campagne om de EVC te liquideren en te komen 
tot een grotere eenheid in de vakbeweging. Een aantal EVC-bestuurders 
verzette zich, om begrijpelijke redenen, tegen zijn voorstellen. Daarnaast 
keerde ook een aantal bestuurders, die zijn vakhondspolitiek in wezen 

6. M. Hisschemöller, 'Oude tradities en nieuwe obstakels. Over nationaal antifascisme en nieuw 
antiracisme', in: Komma 5, 1: 85-109. 

7. G. Harmsen/B. Reinalda, Voor de bevrijding van de arbeid. SUN, Nijmegen, 1975. 
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ondersteunden, maar zich verzetten tegen de autoritaire wijze waarop De 
Groot zijn voorstellen naar voren bracht, zich tegen hem. Mede onder invloed 
van de beroemde geheime rede van Chroesjtsjow pleitten zij voor andere 
omgangsvormen in de CPN. De Groot zag zich dus geconfronteerd met een 
oppositie die deels syndicalistisch van aard was en zich voor een ander deel 
verzette tegen stalinistische praktijken. Juist deze combinatie zou de oppo
santen noodlottig worden. De Groot bleek in staat de oppositie langs deze 
lijnen verdeeld te houden. Een andere factor vormde de ambivalentie van de 
antistalinisten. Enerzijds bestreden zij het autocratisch optreden van De 
Groot, maar anderzijds meenden zij het conflict binnen het partijbestuur te 
moeten beslechten en verzuimden zij hun achterban te informeren, gevangen 
als zij waren in de democratisch centralistische structuren.8 De oppositie 
werd op klassiek stalinistisch wijze vernietigd. De leiders werden geroyeerd 
en in het rapport De CPN in de oorlog ( 1958) ontmaskerd als agenten en li
quidatoren, die al in de Tweede Wereldoorlog hadden geprobeerd het 
communistisch verzet uit te leveren aan de Londense regering. Op zijn beurt 
werd de Londense regering ervan beschuldigd uit geweest te zijn op een 
wapenstilstand met Duitsland. De ironie wilde dat de illegale CPN-leiding van 
na 1943, waarop de kritiek betrekking had (met onder anderen Gerben 
Wagenaar en Henk Gortzak) nauwgezet de CPSU-politiek had gevolgd. Deze 
drong er, nadat ze de Comintern had opgeheven, bij de illegale zusterpartijen 
op aan om samenwerking te zoeken met het 'burgerlijk verzet' om daarmee 
aan de westerse geallieerden hun goede, want niet-revolutionaire, bedoelin
gen te tonen. 9 Op soortgelijke wijze was de oppositie tegen De Groot in 
1956/5 7 geïnspireerd door het voorbeeld van de Sowjet Unie in haar 
pogingen de partij te destaliniseren. 

Het begin van autonomie, 1958-1963 

Gedurende de partijstrijd had de EVC-leiding internationale steun gezocht bij 
het Wereld Vak Verbond, waarvan de EVC samen met de Franse CGT en de 
Italiaanse CGIL als enige westerse vakbonden nog lid was. Zij had daarbij 
enig succes, hetgeen Paul de Groot er toe bracht de internationale betrekkin
gen van de partij geheel naar zich toe te halen. Met name de relaties tussen 
CPN en SED waren door deze episode verslechterd. De spanningen kwamen 
naar buiten in november 1960 tijdens een wereldconferentie in Moskou. Op 
die conferentie kwam het conflict tussen China en de Sowjet-Unie tot een 
uitbarsting door interventies van Deng Xiaoping en de Albanese leider En ver 

8. A. Koper, Onder de bannier van het stalinisme. Van Gennep, Amsterdam, 1984. 
9. F. Claudin, The communist movement. From Gomintern to Cominform. Penguin Books, 

Harmondsworth, 1975. 
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Hoxha. Nadat de Spaanse gedelegeerde Dolores lbarruri ('La Passionaria') 
de beide sprekers krachtig van repliek gediend had kreeg zij een staande 
ovatie. Alleen de delegaties van China, Albanië, Indonesië en Nederland 
bleven zitten. 10 Ook in de schriftelijke bijdrage aan de conferentie had de 
Nederlandse delegatie enige afstand genomen van het Sowjet standpunt. Niet 
dat men de positie van China verdedigd had, maar wel werd de kritiek van 
Hoxha op het arrogante gedrag van de CPSU en op de inmenging in de 
interne zaken van kleinere communistische partijen ondersteund. De activi
teiten van het WVV tijdens de interne partijstrijd waren nog niet vergeten. In 
het conflict tussen China en de Sowjet-Unie nam de CPN een tussenpositie in: 
de CPN bleef hameren op de noodzaak van een compromis. In grote lijnen 
echter bleef zij de Sowjet-politiek steunen. Dat bleek bij voorbeeld tijdens de 
Cuba-crisis, waarbij zij overigens, mogelijk in ruil voor haar steun inzake 
Cuba, de instemming verwierf voor de door haar beleden neutraliteitspoli
tiek.ll Ideologisch bleef de CPN op de Sowjet-Unie georiënteerd. In 1961 
nog, verspreidde de CPN 10.000 exemplaren van het CPSU-programma 
waarin de economische vooruitzichten van de Sowjet-Unie zo rooskleurig 
geacht werden dat in 1981 de socialistische opbouw voltooid kon zijn en de 
fase van het communisme zou zijn ingetreden. 12 In 1962 verslechterden de 
betrekkingen tussen China en de Sowjet-Unie en op 18 juli 1963 hield Paul 
de Groot een rede voor het partijbestuur waarin het standpunt van de CPN in 
het conflict geformuleerd werd. Al de volgende dag verscheen deze rede in 
De Waarheid. Op dat moment was de hoofdredacteur van De Waarheid, 
Friedl Baruch, in Moskou en kreeg daar vertrouwelijk inzage in de diploma
tieke documenten die tussen de Sowjet-Unie en China waren uitgewisseld. 
Zich hierop beroepend oefende hij bij zijn terugkomst kritiek uit op de nieuwe 
lijn, die naar zijn mening een anti-Sowjet lijn was. In 1964 werd Baruch wel 
herkozen in het partijbestuur, maar niet meer in het Dagelijks Bestuur. Toen 
hij zijn kritiek niet terugnam werd hij geschorst en tenslotte, in 1966, 
geroyeerd. 13 

Was De Groots positie inderdaad anti-Sowjet? Dat is moeilijk vol te 
houden. Het interessante van zijn analyse was dat hij voor het conflict een ob
jectieve basis aanwees. De ideologische conflicten tussen de Sowjet-Unie en 
China waren 'in wezen conflicten tussen socialistische staten over economische 

10. L. Marcou, L 'Internationale après Staline. Paris, 1979: 95-117. De delegatie bestond uit 
Paul de Groot, Theun de Vries, Tjalle Jager en Jaap Wolff. 

11. De Sowjet-Unie zou haar rakellen in het geval van een gewapend conniet niet op ons land 
richten. (Verklaring nadat Nederlandse delegatie Moskou had bezocht in 1961.) 

12. Rob Milikowski. 'De a~tonome politiek van de CPN', in: Komma, 2, 2 (1979): 56. 
13. F. Baruch, Links af naar rechts, Kruseman, Den Haag, 196 7. Zie ook Politiek en Cultuur 

1963: 45-48. 
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vraagstukken, over machtsverhoudingen binnen de socialistische wereld en 
binnen de internationale communistische beweging. '14 Gezien het beleid van 
de Chinese leiders was ideologische strijd onvermijdelijk, maar de debatten 
zouden moeten plaats vinden in een kameraadschappelijke sfeer, zonder 
venijn en racistische bijgeluiden. Op dit laatste punt beschuldigde hij de 
Sowjet-Unie niet direct - De Groot beschuldigde de imperialisten van 
racistische aanvallen op China - maar de boodschap was voor communisti
sche oren duidelijk genoeg. Maar de argumenten waarmee De Groot 
vervolgens de Chinese positie kritiseerde, maakten duidelijk dat hij theore
tisch nog steeds op de Sowjet-lijn zat. Dat gold in het bijzonder voor de 
Chinese opvattingen over het cruciale belang van de anti-imperalistische 
strijd in de Derde Wereld. Nadat De Groot in zijn rede deze strijd van de Chi
nese en Indonesische kameraden geprezen had, vervolgde hij: 'Maar het 
centrum van de algemene crisis van het kapitalisme ligt niettemin in Europa, 
en de belangrijkste kracht in de strijd voor het socialisme is de arbeidersklasse 
in de Europese landen, de socialistische zowel als de kapitalistische. ' 15 Het 
belangrijkste in de rede van De Groot was echter zijn openlijk gebruik van het 
begrip nationaal belang. Volgens hem kon men de CPSU het recht niet 
ontzeggen haar beleid te baseren op het nationale belang van de Sowjet-Unie. 
Maar op dezelfde wijze had de CPN het recht haar beleid te baseren op het 
Nederlandse belang. Vanuit dat verrassende perspectief steunde hij de 
CPSU: 'De CPSU heeft de politiek van de CPN voor de neutraliteit van 
Nederland ondersteund; dat is in het landsbelang en dus in het belang van 
onze partij. ' 16 

De positie van de CPN kon dus moeilijk anti-Sowjet, laat staat pro
Chinees genoemd worden. In 1964 werd de leider van een pro-Chinese 
groep in de partij, Chris Bischot, geroyeerd. De politiek van de CPN was op 
dat moment inderdaad autonoom, en was vóór alles gericht tegen interventies 
van zusterpartijen in de interne aangelegenheden. Om die redenen waren 
individuele contacten met (leden van) andere partijen absoluut verboden. De 
CPN deed ook niet meer mee aan internationale festivals zoals het 'Fête de 
l'Humanité', en zelfs vakanties in Oost-Europa waren uit den boze. 17 De 
autonomie van de CPN ten opzichte van de internationale communistische 
beweging leek hand in hand te gaan met de autonomie van het dagelijks 
bestuur ten opzichte van het partijbestuur. Het monopolie van het partijsecre-

14. P. de Groot, 'Over de geschillen in de communistische wereldbeweging', in: Politiek en 
Cultuur, 1963: 3 78. 

15. Idem: 382. 
16. Idem: 386. 
17. Deze regel werd in feite slechts strikt toegepast op leden van het partijbestuur. Veel gewone 

leden bleven de Oosteuropese landen bezoeken. 
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tariaat over internationale vraags~ukken was sterker dan ooit te voren. 
De breuk met Moskou was dus theoretisch gefundeerd op het begrip 

nationaal belang, maar er was ook een internationalistische dimensie. Tussen 
CPN en PKI waren vanaf de oprichting van de PKI (waarbij Henk Sneevliet 
betrokken was geweest) nauwe banden. Voor de oorlog had de CPN de 
antikoloniale strijd van de PKI ondersteund en waren zelfs door de CPN 
Indonesisische kameraden op alle even nummers van de kandidatenlijst voor 
de Tweede Kamerverkiezingen geplaatst. Na de oorlog bleef de CPN, in 
tegenstelling tot bij voorbeeld de PCF, de nationale onafhankelijkheidsstrijd 
in de koloniën ondersteunen. Ook na de Indonesische onafhankelijkheid· in 
1949 bleven die nauwe contacten bestaan en de PKI-leiders hadden grote 
invloed op de CPN-standpunten inzake het imperialisme. De PKI nu stond 
dichter bij de Chinese Partij dan de meeste Europese CP's, zowel om 
ideologische als om praktische redenen. De nadruk die de Chinezen legden 
op de rol van de boeren in de anti-imperialistische strijd sloot aan bij de 
ervaringen van de PKI, en daarnaast was de PKI natuurlijk zeer geïnteres
seerd in goede contacten met haar grote zusterpartij in Azië. De positie van de 
Indonesische partij in het conflict tussen China en de Sowjet-Unie heeft die 
van de CPN ongetwijfeld beïnvloed. Vooral de coup van Suharto, en de 
reacties daarop van de Sowjet-Unie hebben het 'antisowjetisme' in de CPN 
versterkt. Men was verontwaardigd over de reactie van de SED-leider, 
Herman Matern, die meende dat de coup geheel te wijten was aan de 'Chinese 
strategie' van de PKI: 'Bij een dergelijke beoordeling van de gebeurtenissen 
gaat men voorbij aan de realiteit en wordt alles tot in het absurde gereduceerd 
tot de vraag of Moskou dan wel Peking zal winnen. '18 Moskou werd door de 
CPN gekritiseerd toen zij in 1966 de Indonesische minister van Buitenlandse 
Zaken, Malik, ontving. 19 

De autonome politiek van de CPN was ook merkbaar in de Wereld 
V redesraad, dal de totstandkoming van het non-proliferatieverdrag onder
steunde. De CPN en haar mantelorganisatie, de Nederlandse Vredesraad, 
waren daar tegen omdat het verdrag 'alleen maar illusies zou kweken' en 
uitsluitend in het belang was van de Verenigde Staten en de Duitse 
revanchisten. 20 De discussie kreeg een onaangename toon en in 1969 werd 
tenslotte de Nederlandse Vredesraad zelfs opgeheven. 21 Internationaal was 
de CPN geheel geïsoleerd komen te staan; men had alleen nog contacten met 
de Noordkoreaanse Werkerspartij van Kim Il Sung. In deze situatie was het 

18. Joop Morrien, 'De staatsgreep van de generaals', in: Politiek en Cultuur, 1966: 214. 
19. De Waarheid, 15 oktober 1966. 
20. Jaap Wolff, 'De disc~ssie over het verdrag over de niet spreiding van kernwapens', in: 

Politiek en Cultuur, 1967, p. 170. 
21. Gerard Maas, interview, 1983. 
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voor insiders dan ook geen verrassing dat de CPN de inval in Tsjecho
Slowakije in 1968 scherp kritiseerde, in een 'Manifest' dat al vijf dagen na de 
inval in De Waarbeid verscheen. Daar stond tegenover dat de CPN in feite het 
alleenrecht op kritiek opeiste: niet-communisten die soortgelijke kritiek 
leverden, werden in het manifest hypokriet genoemd en de CPN weigerde 
enige demonstratie of andere politieke activiteiten tegen de invasie te 
ondersteunen. 

Verrassender misschien was de steun die de Franse studenten in mei 
1968 van de CPN kregen en de kritiek die de PCF in dat opzicht ten deel viel. 
Studenten, zo meende André de. Leeuw in Politiek en Cultuur, moesten niet 
beschouwd worden als bourgeoiskinderen, maar als potentiële bondgenoten 
die ook, en door dezelfde vijand, onderdrukt werden. 22 De autonome politiek 
van de CPN was in die periode een positieve factor in de openingen die de ge
ïsoleerde CPN naar verschillende delen van de Nederlandse samenleving 
creëerde. Er ontstond een dialoog met progressieve katholieke en protestant
se intellectuelen. Zelfs internationaal baarde het interview met prófessor 
Schillebeekx in De Waarheid enig opzien. 23 Ook Adam Schaffs vervreem
dingstheorie werd in de partijorganen besproken. Heel voorzichtig werden 
enige contacten met de studenten gelegd. 

Toen de CPN in 1967 haar XXIIde congres hield, hadden de relaties met 
Moskou een dieptepunt bereikt. In de discussiegrondslag lezen wij: 'Ook na 
verwijdering van de renegaat Chroestsjew uit de leiding van deCPSUwerden 
vriendschappelijke betrekkingen met de CPSU onmogelijk gemaakt door 
inmenging en intriges van die zijde, hoofdzakelijk door middel van haar 
medewerkers in de DDR en Tsjechoslowakije, die stelselmatig onder de leden 
van de CPN wroeten tegen haar partijpolitiek en haar partijleiding, klieken 
vormen en met behulp van reactionaire bladen een lastercampagne tegen de 
CPN op touw zetten. '24 

De Chinese partij werd ook van dergelijke praktijken beschuldigd, maar 
in veel vriendelijker bewoordingen. Terwijl er vijfjaar tevoren nog sprake was 
van fouten van Chroesjtsjow die de strijd tegen het Chinese dogmatisme 
belemmerden, waren de zaken nu omgedraaid. Nu hinderde het Chinese 
dogmatisme 'de strijd tegen het revisionisme in de internationale beweging. '25 

In hetzelfde document sprak het dagelijks bestuur de wens uit om de 
betrekkingen met de Chinese en Cubaanse CP te herstellen, tegelijkertijd 

22. A. de Leeuw, 'De radicale studenten en hettestament van Marx', in: Politiek en Cultuur, 
1968. 

23. De Waarheid, 7 januari 1968. 
24. Politiek en Cultuur, 1967: 521. 
25. Politiek en Cultuur, 196 7: 522. 
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werd de suggestie gewekt dat er goede relaties bestonden met de Vietnamese 
en Koreaanse partijen en met die van Israël (Mikoenis). Ook de relaties met 
de Roemeense waren, volgens het document, uitgebreid. In feite waren alle 
internationale betrekkingen afgesneden. Er werden geen delegaties gestuurd 
naar de congressen van andere communistische partijen en de conferentie 
van communistische partijen in Karlovy Váry (1967) werd geboycot, evenals 
de consultatieve conferentie in Boedapest in 1968.26 Op dat XXII de congres 
werd Paul de Groot tot erelid van het partijbestuur voor het leven benoemd, 
en vanaf die tijd kan de CPN beschouwd worden als een communistische 
partij met een Maoïstische inslag, hecht aaneengesloten rond Paul de Groot, 
maar internationaal volstrekt geïsoleerd. Vanuit die positie ging zij zich in 
toenemende mate oriënteren op de studentenbeweging en in 1969 kreeg zij 
de kans haar actieve solidariteit met de studenten te tonen. 

Toestroom van nieuw kader 

Op het XXIVste congres, in 1972, waren onder de 432 gedelegeerden 
slechts 18 studenten, terwijl op het XXVste congres, in 1975, van de 545 ge
delegeerden 69 student waren. In dat jaar waren er onder de gedelegeerden 
bovendien 53 onderwijzers, 20 academici (in 1972 9), 9 beleidsambtenaren 
(in 1972 geen), 17 welzijnswerkers (in 1972 geen) en 11 verpleegsters (in 
1972 geen). Er had zich dus een drastische wijziging voorgedaan in de 
sociale samenstelling van het congres, die echter vooral tot stand was 
gekomen door uitbreiding van het aantal gedelegeerden (van 432 naar 545). 
De partij had zijn recruteringsbasis verlegd naar de kwartaire sector, zonder 
dat dat onmiddellijk ten koste gegaan was van de traditionele basis. 
Weliswaar neemt het aantal handarbeiders onder de gedelegeerden af van 
196 naar 169, maar de afname van het aantal arbeidersgedelegeerden neemt 
pas na 1975 spectaculaire vormen aan. Tussen 1975 en 1980 is het aantal 
vrijwel gehalveerd, terwijl het aantal gedelegeerden afkomstig uit de kwartai
re sector stijgt van 115 naar 192 (studenten niet meegerekend). Het aantal 
studenten neemt na 197 5 weer af van 6 7 naar 2 7. Nemen wij arbeiders en 
kantoorpersoneel samen, dan blijken zij in 1975 nog juist de absolute 
meerderheid te bezitten (223 van de 545), terwijl dat in 1977 allang niet 
meer het geval is (162 van de 485). In 1977 vormen degenen afkomstig uit 
de kwartaire sector al bijna de helft (21 7) van het aantal gedelegeerden. Deze 
tendens zet zich door in de periode 1 980-1 984, met dien verstande dat de 
werklozen de grootste groep zijn gaan vormen (tabel 1). 

26. 'De opvattingen van de CPN over internationale discussie en internationale conferenties', 
in: Politiek en Cultuur, maart 1969. 
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Tabel I. Samensteilins van de CPN-consressen 1967-1984. 

1967 1970 1972 1975 1977 1980 1984 

Aant. gedel. 436 437 432 545 485 489 713 
Bouwvak 94 77 77 66 23 8 
Metaal 67 87 61 69 36 6 
Grafici 39 27 21 15 20 
Dokwerkers 6 16 
F abrieksarb. 17 21 30 1 
Handarb. 200 214 196 169 130 89 35 

Kantoorpers. 35 39 43 64 31 22 7 
Dienst ver!. 55 26 20 6 

Agrarisch 4 4 1 
Onderwijs 8 3 9 53 37 65 35 
Wetenschap - • 3 9 20 47 28 26 
Studenten 7 16 18 69 54 27 27 
Kunstenaars 7 3 7 7 5 
Beleidsambt. 9 21 30 25 
Verpleging ll 10 27 16 
Welzijnswerk 17 43 42 31 
Winkeliers 10 3 9 3 9 
Vrijgestelden 18 24 34 27 19 22 
Huisvrouwen 28 30 13 
Zonder beroep 62 31 28 
Werkloos 20 46 
Divers 22 59 7 
Onbekend** 141 52 91 3 48 41 

• in 196 7 waren ook de welenschappelijk medewerkers opgenomen in de categorie onderwijs-
krachten. 

•• Uit het grote wisselend aantal onbekenden moet afgeleid worden dal deze getallen zeer 
onnauwkeurig zijn en met grote voorzichtigheid moeten worden gebruikt. 

Bronnen 

Politiek en Cultuur, 1968:2; 1970:119; 1972:334; 1978:107; Verslag 27e partijcongres van 
de CPN, 1980:167. Voor 1984 zijn de cijfers gebaseerd op een door mijzelf gehouden enquéte, 
omdat de congresleiding, mede om politieke redenen, vanaf 1982 besloot deze enquêtes niet 
meer te houden. 

Kijken we naar de leeftijdsopbouw van de congressen, dan zien we een 
parallelle ontwikkeling. Er is sprake van een spectaculaire verjonging in 
1975 (bijna een verdubbeling van de groepen 18-25 en 25-35 jaar). Na 
1975 schuift deze nieuwe generatie langzaam door, terwijl de groepen boven 
de 45 snel afnemen. In 1985 bestaat het CPN-kader voor het overgrote deel 
uit mensen tussen de 30 en de 40 jaar. 
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De deelname van vrouwen aan de congressen verandert pas in 1980. 
Daarvoor is het percentage vrouwelijke gedelegeerden steeds tussen de 15 en 
20 procent. In 1980 is dat 27 procent en in 1984 33 procent. Onder de Am
sterdamse gedelegeerden is op dat congres de verhoudingfifty:fifty (tabel2). 

Tabel2. Leeftijdsopbouw en geslacht van de congresgedelegeerden 1967-1985, 
in o/o 

1967 1970 1972 1975 1977 1980 1984 1985 

Vrouwen 15 16 17 17 

18-25 13 13 13 19 15 
26-35 * 22 25 37 48 
36-45 24 25 14 15 
46-55 27 21 17 13 
5.6-65 ll 11 12 8 13 
boven 65 2 2 2 1 1 

• 26-40 = 32%; 41-55 = 43% 
** 18-30 = 39%= 31-40 = 35%= 41-55 = 17% 

Bronnen: 

Als tabel 1; voor 1985: CPN-Iedenkrant maart 1985. 

27 

•• 

7 
2 

38 

6 
54 
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7 
6 
4 

33 

5 
46 
27 

8 
11 
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Uit deze cijfers blijkt dat de CPN een grote aantrekkingskracht had op de 
generatie van 1968. En in zekere zin droeg haar internationale isolement 'ex 
silentio' daartoe bij. De breuk met Moskou maakte het moeilijk om van de 
'Goelag' een politiek strijdpunt te maken. De partijleiding ging discussie 
daarover uit de weg, en kon dat doen omdat zij niet· meer direct met de 
Sowjet-Unie verbonden was. Binnen de partij waren er vanzelfsprekend nog 
veelleden met een onvoorwaardelijke loyaliteit ten opzichte van het socialisti
sche vaderland. Daartegenover waren er, vooral onder de nieuwe leden, ook 
velen die kritisch stonden tegenover het reëel bestaande socialisme. Beide 
opvattingen konden binnen de partij vreedzaam naast elkaar leven zolang de 
Sowjet-Unie in de partijdiscussie een 'non-issue' was. De partijleiding wilde 
vóór alles vermijden dat het conflict tussen de Sowjet-Unie en China tot een 
scheuring zou leiden. Dat betekende in de praktijk dat ieder lid zijn eigen op
vattingen over dat conflict kon hebben onder voorwaarde dat hij of zij die op
vatting niet tot inzet van discussie maakte. Niemand hoefde de Sowjet-Unie te 
verdedigen ('wij zijn Nederlandse communisten'), maar het was ook niet 
toegestaan de dissidenten te verdedigen. 

De kritische toon ten opzichte van de Sowjet-Unie en de positieve 
benadering van de Chinese Volksrepubliek liet de Maoïstische en Trotskisti-
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sche groepen ter linkerzijde van de partij weinig ruimte. Hoewel de Maoïsten 
rond 1970 wel enig succes hadden, met name in de Rotterdamse haven -
waar de positie van de CPN van oudsher zwak en omstreden was - bleef hun 
invloed zeer beperkt. Nog minder succes had, om voor de hand liggende 
redenen, de pro-Moskou-groep rond Friedl Baruch die de nieuwbakken 
communisten liet kennismaken met het blad Communistiese Notities. De 
partijleiding was daar verschrikkelijk bang voor en verspreidde een gestencil
de samenvatting van het rapport De CPN in de oorlog, waarin voor de 
gelegenheid gesuggereerd werd dat Baruch een duister oorlogsverleden zou 
hebben.27 Langs dezelfde lijnen werd de PSP, die in de studentenbeweging 
wel een serieuze concurrent van de CPN was, aangevallen. Met name de 
leden van de Bruggroep die na hun royement uit de CPN overgegaan waren 
naar de PSP, moesten het ontgelden. Deze 'renegaten' waren er bewust op uit 
verwarring te zaaien onder de politiek nog onervaren studenten, zo meende 
de leiding. Met name Ger Harmsen was het mikpunt van stalinistische 
aanvallen. In 1971 beschreef Sylvia Schreuders Harmsens politieke verleden 
als volgt: 'in een periode van lidmaatschap van de CPN werd zijn optreden bij 
de scholing, waar hij een scheiding tussen theoretische en practische strijd 
trachtte aan te brengen, snel doorzien en scherp afgewezen. Daarna hing 
Harmsen wat rond in een steeds meer degenererende PSP. '2B 

En een jaar later typeerde haar echtgenoot en (hoofd)redacteur van De 
Waarheid, Gijs Schreuders, Harmsen als 'Nato-professor'. 29 Eveneens in 
1972 werd door Marisca Milikowski gesuggereerd dat De Groene Amster
dammer door anticommunistische kringen gefinancierd werd om de Nixon
lijn te verdedigen. (Inmiddels is deze ex-redactrice van De Waarheid zelf 
medewerkster van De Groene geworden). Dergelijke praktijken waren voor 
veel studentenactivisten kennelijk geen bezwaar om tot de CPN toe te treden. 
Zelf heb ik bij voorbeeld een oproep tot de vorming van een krachtige 
beweging tegen de Amerikaanse agressie in Vietnam getekend waarin, 
alweer, de PSP ervan beschuldigd werd 'eigenlijk' de Amerikaanse politiek te 
steunen. 

Wat was er zo aantrekkelijk aan de CPN dat veel studentenactivisten bereid 
waren om over hun bezwaren tegen stalinistische praktijken heen te stappen, 
ja daar soms zelfs vol overgave aan mee te doen? 

In de eerste plaats bood de CPN-organisatie studenten de gelegenheid 
om hun politieke effectiviteit te vergroten. Binnen de partij waren de 

27. G. Harmsen, 'Nederlands Kommunisme', pp. 283-301. 
28. Sylvia Schreuders, 'Afbraakpolitiek en studentenbeweging', in: Politiek en Cultuur, 1971: 

495. 
29. De Waarheid. 
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studenten georganiseerd in een studentengroep waar strategie en tactiek van 
de studentenbeweging werden bediscussieerd. De eenheid van optreden van 
CPN-studenten vergrootte hun invloed op de studentenbeweging. Daarbij 
kwam dat de vrijgestelden die in de betreffende studentengroep meediscus
sieerden, de historische ervaring van de partij in de sociaal-economische 
strijd inbrachten. Zelfs in zijn gestaliniseerde vorm was de ervaring en kennis 
van oudere partijgenoten voor de studentenbeweging van grote betekenis. In 
de tweede plaats werd de CPN zowel door zichzelf als door anderen 
beschouwd als een revolutionaire partij die op basis van een wetenschappelij
ke theorie streed voor een betere samenleving. Hoewel het marxisme van de 
partij volledig verstard was, was zij in de ogen van veel studenten toch een sti
mulerend alternatief voor het apologetische en bekrompen positivisme van de 
sociale wetenschappen zoals die in de jaren zestig aan de universiteiten 
gedoceerd werden. Een derde factor vormde de rol die de CPN in de Tweede 
Wereldoorlog gespeeld had. Veel oude CPN-ers waren actief geweest in het 
verzet en hadden soms nog in de Spaanse burgeroorlog gevochten. Er was 
een zeker gevoel voor heroïek, dat nog versterkt werd door de onverschillige 
en soms zelfs vijandige houding van de samenleving tegenover de antifascisti
sche strijders. Een vierde factor vormde de haat tegen de PvdA die studenten
activisten deelden met de communisten. In de democratiseringsstrijd aan de 
universiteiten waren PvdA-prominenten vaak de felste tegenstanders. Dat 
gold bij voorbeeld voor de hoogleraren Belinfante, Daudt, Hoogerwerf, 
Heertje, Pen en vele anderen. Tenslotte, en misschien wel het belangrijkste, 
zorgde de partij voor een gevoel van verbondenheid. Deze imaginaire 
gemeenschap bestond niet zozeer op het niveau van de ideologie, zoals Aron 
beweerd heeft30, maar vooral op het alledaagse vlak van menselijke 
verhoudingen. De arbeiderscultuur, waarin het 'samen delen' als positieve 
waarde nog bestond in informele familie- en buurtnetwerken, stond in scherp 
contrast met het possessieve individualisme, het formalisme en het isolement 
van het kerngezin waardoor de burgerlijke cultuur gekenmerkt werd. Het 
verzet van veel studenten tegen het ouderlijk milieu vond zo zijn positieve 
uitdrukking in de ontdekking van de 'proletarische cultuur'. 

De studentenbeweging 

De studentenbeweging in Nederland vond haar oorsprong in 1963, met de 
oprichting van de SVB. Initiator was een Nijmeegse student, Ton Regtien, die 
geïnspireerd was door de Franse studentenvakbond UNEF, die de studenten 
als 'jeunes travailleurs intellectuels' beschouwde. Steeds meer studenten 

30. R. Aron, L 'Opium des intellectuels. Gallimard, Paris, 1968. 
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waren voor hun levensonderhoud afhankelijk van een beurs en zouden zich 
daarom in een vakbond moeten organiseren om hun materiële belangen 
tegen de staat te verdedigen. Tegelijkertijd viel de SVB de archaïsche 
universitaire structuren waarin de studentencorpora een overheersende rol 
speelden, aan. In het begin van de jaren zestig waren deze corpora door een 
aantal groentijdschandalen ( 'Dachautje spelen') in opspraak geraakt, en in 
hun strijd tegen de conservatieve corpora had de SVB de publieke opinie aan 
haar kant. Het universitair onderwijs was bovendien nog steeds georgani
seerd als in de negentiende eeuw en dus in geen enkel opzicht toegerust voor 
het moderne hoger onderwijs en de toestroom van grote aantallen nieuwe 
studenten, tussen 1964 en 1971 verdubbelde het aantal studenten en het 
aantal studenten in de sociale wetenschappen verdrievoudigde.31 Met zijn 
syndicalistische strategie en zijn aanvallen op de verouderde universitaire 
structuren had de SVB veel succes. De economie groeide snel en het 
beurzensysteem groeide nog sneller. De vermolmde academische structuren 
stortten ineen onder de aanval van de snel groeiende SVB, toegejuicht door 
de pers, een groot deel van het publiek en ook door de PvdA-politici die vaak 
zelf, als student, geleden hadden onder de arrogantie van de corpora en het 
despotisme van de ouderwetse professoren. 

Belangrijker was echter de maatschappelijke noodzaak om de universi
teiten te moderniseren, te 'democratiseren' zoals men dat toen noemde. 
Vroeg of laat moest echter aan het licht komen dat de autoriteiten met dat be
grip iets anders aanduidden dan de studenten, hoewel aanvankelijk geen van 
beide partijen een helder beeld had van wat er moest gebeuren. Onder 
invloed van de Provobeweging in 1965 en 1966 radicaliseerden de studen
ten snel, terwijl ook de invloed van het Franse, Duitse en Amerikaanse 
radicalisme groot was. De opstand in Parijs, mei 1968, die zijn aanleiding 
vond in het feit dat in de studentenflats van Nanterre de vrouwelijke 
studenten geen herenbezoek mochten ontvangen, had grote invloed. Door de 
studenten werd de universitaire democratie inmiddels kort maar krachtig 
gedefinieerd als 'one man, one vote', en in mei 1969 was dat de inzet van de 
Maagdenhuisbezetting in Amsterdam. Zowel door die eis als door de 
bezetting had de studentenbeweging de steun van de PvdA-leiding verloren. 
Deze steunde de ontruiming van het Maagdenhuis door een grote politie
macht. De enige partij die op dat moment de studenten volledig steunde, was 
de CPN. Communistische bouwvakkers bouwden een .luchtbrug tussen het 
Maagdenhuis en de Universiteitsbibliotheek, waardoor de politie het gebouw 
niet kon afsluiten. Ook werd er tabak en brood ingezameld voor de bezetters. 
In het parlement waren CPN en PSP de enige partijen die het voor de 

31. W.S.P. Fortuyn, Kerncijfers 1945-1983 van sociaal-economische ontwikkeling in Neder
land. Kluwer, Deventer, 1983: p. 171. 
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bezetters opnamen. 32 De houding van de CPN ten opzichte van de studenten- . 
beweging verschilde van die van haar zusterpartijen. De PCF, bij voorbeeld, 
noemde de studenten 'fils de papa' en weigerde het verzet in Parijs te 
ondersteunen. 33 

De eigenzinnige lijn van de CPN kon overigens maar met moeite aan de 
leden 'vetkocht' worden en zonder het democratisch centralisme was dat 
waarschijnlijk niet gelukt.34 Hoewel de steun van de CPN aan de Maagden
huisbezetting door de bezetters zeer gewaardeerd werd, was er voor 1970 
van enige toeloop van studenten naar de partij geen sprake. Een enkele 
uitzondering daargelaten, waren communistische studenten kinderen van 
communistische ouders. Na de Maagdenhuisbezetting viel de SVB uiteen in 
tal van Maoïstische, Trotskistische, anarchistische en communistische frac
ties die de lokale en nationale studentenorganisaties probeerden 'over te 
nemen' met als gevolg dat de hele studentenbeweging ineenstortte.35 

Het zou tot 1971 duren voordat de studentenbeweging zich enigszins 
herstelde en in dat herstel speelde de CPN een belangrijke rol. Onder haar 
invloed concentreerden de studentenorganisaties zich weer op de sociaal
economische strijd, en het waren dan ook vooral de syndicalistisch georiën
teerde studenten die het lidmaatschap van de partij aanvroegen. Het 
begeerde partijboekje was overigens niet voor iedereen gemakkelijk te 
krijgen. Ton Regtien bij voorbeeld werd niet toegelaten, omdat hij, naar het 
oordeel van de leiding, in zijn boek Universiteit in opstand (1969) de ideeën 
van André Gorz verdedigde. 36 Het waren vooral de leidende figuren in de 
studentenbeweging die niet toegelaten werden, of die zich - deels onder 
invloed van deze merkwaardige ballotage - zelf op een afstand hielden. Vaak 
steunden deze studenten wel oproepen om op de CPN te stemmen, zoals bij 
voorbeeld in 1 971. Vanaf dat jaar begonnen de studenten toe te stromen. 
Tussen 1972 en 1977 nam het aantal leden toe met 4354.37 Gezien het 
verloop onder de leden moet het aantal studenten dat zich voor de CPN 
aanmeldde op tenminste 5000 geschat worden. Het waren vooral de kaders 
van de studentenbeweging die zich inschreven, en omdat hun leiders buiten 
de partij bleven, hadden deze vrijwel geen verdediging tegen de democratisch 
centralistische organisatievormen. Bovendien gold ook binnen de partij dat 
de meer kritische studentleden geen kans kregen, met als gevolg dat het 
vooral de volgzamere, vaak politiek naïeve studenten waren die snel omhoog 

32. H. Kijne, Geschiedenis van de Nederlandse studentenbeweging, SUA, Amsterdam, 1978. 
33. A. de Leeuw, 1968. 
34. Interview met Jaap Wolff, 1983. 
35. Frits de Jong Edz., Macht en Inspraak. AMBO, Baarn, 1981. 
36. Eigen informatie. 
3 7. Documentatie bij de stellingen van het 26e congres van de CPN, deel 3. 
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schoten en al spoedig 'namens de partij' leiding moesten geven aan de 
studentenbeweging. De periode 1972-1977 werd dan ook gekenmerkt door 
een grote invloed op de studentenvakbonden maar tevens door een groeiend 
verzet tegen de vaak lompe en van weinig politieke creativiteit getuigende 
interventies in de studentenbeweging. 38 

De invloed van de CPN kan echter niet alleen maar negatief beoordeeld 
worden. De betreffende periode was er een van consolidatie van de 
machtsposities die de studenten daarvóór hadden opgebouwd. En de CPN 
had een positieve invloed op die consolidatie omdat de partij een lange 
traditie had van sociaal-economische strijd en 'de gestaalde kaders' zich mede 
daarom ook beter dan de meeste studenten realiseerden wat het betekende 
om een actie te verliezen. Daarnaast speelde de partij een belangrijke rol in 
de uitbreiding van de strijd naar het terrein van de gezondheidszorg en lager 
onderwijs. Bij de beoordeling van de relatie CPN-studentenbeweging moet 
men niet vergeten dat de studenten vanaf 1971 in het defensief gedrongen 
waren. Allereerst omdat de katholieke minister van onderwijs, G. Veringa, 
een universitaire hervorming had doorgevoerd die zo ver ging dat zelfs veel 
PvdA-hoogleraren haar fel bestreden. Eén van hen merkte later bitter op dat 
in Nederland de studentenbeweging relatief zwak was terwijl universitaire 
hervormingen extreem ver gingen. 39 De hervormingen werden langzaam 
teruggedraaid in een gezamenlijke actie van het Ministerie van Onderwijs en 
een conservatieve lobby van hoogleraren. 40 Ten tweede moesten de studenten 
zich vanaf 1973 verzetten tegen de dalende levensstandaard waarmee zij, 
mede als gevolg van de economische crisis, geconfronteerd werden. 

Voor studenten die uit arbeiderisme lid van de CPN werden, moet het 
lidmaatschap een teleurstelling geweest zijn. De partijleiding was van mening 
dat ook student-leden vooral 'op hun werk' actief moesten zijn, dat wilde 
zeggen op de universiteiten. Het partijwerk dat de nieuwe leden mochten 
doen, was vrijwel uitsluitend afdelingswerk. Bedrijfsarbeiders zag men daar 
weinig. De afdelingen werden voornamelijk gedragen door vrouwen en 
gepensioneerden en waren vooral gericht op het colporteren met en het 
rondbrengen van De Waarheid. Dat werd door veel nieuwe leden met 
enthousiasme gedaan. Het aantal abonnees groeide tussen 1972 en 1980 
met 1000 tot 2000 per jaar.41 Wetenschappelijke medewerkers moesten 
vooral vakhondsactiviteiten ontplooien en wisten op die wijze inderdaad de 

38. Zie Paul Damen, Vakbond en Voorhoede. Machiavalli Mededelingen Bulletin 8, (januari 
1979). 

39. H. Daalder (ed.), Universities, politicians and bureaucrats, CUP, Cambridge etc. 
40. Aangevoerd door Marius Broekmeyer rond het tijdschrift 'Wetenschap en Democratie'. 
41. Mondelinge mededeling van Gerard Pothoven. 
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van regeringswege ingezette aanval op hun rechtspositie een aantal jaren af te 
slaan. Met name door hun toedoen radicaliseerden de universiteitsgroepen 
van de ABVA, die mede daardoor haar positie onder het wetenschappelijk 
personeel enorm versterkte. De partij deed echter zelden een beroep op de 
intellectuele capaciteiten van haar wetenschappelijk geschoolde leden. Het 
wetenschappelijk bureau van de partij, het IPSO, dat geleid werd door Paul 
de Groot, trok slechts een zeer beperkt aantal medewerkers aan die. vrijwel 
zonder uitzondering een Bèta-achtergrond hadden. Historici en sociale 
wetenschappers kregen daar geen kans. In Groningen lag dat anders. Fré 
Meis riep daar studenten en wetenschappelijk medewerkers op om hun 
onderzoek in dienst te stellen van de arbeidersstrijd, met name die in de 
strokarton. De themagroep 'Noord-Nederland' vormde aan de Universiteit 
van Groningen een uniek project, waar onderzoek gedaan werd naar 
arbeidsomstandigheden, regionale ontwikkeling, etcetera. Maar ook hier was 
de theoretische ontwikkeling gering. Niettemin was de integratie van intellec
tuelen in het Groningse district veel groter dan in andere districten en mede 
daardoor bleef Groningen ook in de jaren tachtig een hecht en horizontaal 
bolwerk.42 

In het algemeen hield de partij zich afzijdig van theoretische discussies 
die in de jaren zeventig op de universiteiten gevoerd werden. Die discussies 
werden vooral door de Socialistische Uitgeverij Nijmegen (SUN) gestimu
leerd. Begonnen als een studentenuitgeverij groeide de SUN snel uit tot een 
vrij grote en professionele uitgeverij die vooral buitenlandse discussies 
introduceerde (Gramsci, Althusser, Poulantzas, en later Foucault). Daarnaast 
specialiseerde de SUN zich op de geschiedenis van de arbeidersbeweging. De 
SUN werd door de CPN heftig bestreden, hetgeen de speelruimte van 
intellectuelen in de partij aanzienlijk inperkte. De meesten namen in het 
geheel geen deel aan de debatten of scheidden hun theoretische werk scherp 
van hun partijwerk. De partij had zodoende weinig invloed op de theoretische 
discussies. Haar invloed was op twee manieren negatief: zij toonde weinig 
belangstelling voor theorievorming en wees elke mogelijke kritiek op haar 
functioneren scherp af. De invloed van de CPN op de wetenschappelijke 
debatten wordt vaak overschat. 43 De partij gebruikte haar invloed vrijwel 
uitsluitend om haar eigen organisatie tegen invloed van 'renegaten' en 
anderen die dicht bij de partij stonden, af te schermen, met als resultaat dat 
zij politiek geïsoleerd bleef. 

42. Groningen was altijd een 'apart' district vergelijkbaar met de Schotse districten van de 
Britse CP. 

43. Zie bij voorbeeld W.S.P. Fortuyn, 'Wijzigingen in de sectorale opbouw van de Nederlandse 
economie en de wetenschap der politieke economie', in: Komma, 4, 4: 108 e.v. 
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De arbeiders 

Zoals overal in Europa had de communistische partij haar basis in de 
traditionele industrieën: in de haven van Amsterdam, de scheepsbouw, de 
metaal, de bouw en de strokarton. In de moderne industrie en met name bij 
de multinationals was haar invloed gering. De industriële herstructurering, 
die in de jaren zestig begon, stuitte vanzelfsprekend op verzet van de 
arbeiders in de traditonele industrietakken en de CPN maakte zich tot 
woordvoerdster van dat verzet. Dat betekende echter dat de strijd die door de 
CPN gevoerd werd vooral defensief was. De partij zat ook op een ander punt 
in een lastig parket. Nadat zij, niet zonder moeite, in 1959 haar 'eigen' EVC 
geliquideerd had riep zij haar leden op om lid te worden van het NVV. Dat 
was echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Allereerst omdat de NVV
bonden alles in het werk stelden om de toetreding van communisten te 
verhinderen. De communistische arbeiders moesten dus heel wat formele en 
informele barrières nemen. Om lid te worden van de vakbond moesten zij hun 
lidmaatschap van de partij verzwijgen. Maar deze weg stond niet open voor 
bekende communisten. Bovendien, en gedeeltelijk als gevolg hiervan, 
weigerden veelleden om lid te worden van de sociaal-democratische bonden. 
Zij bleven zich in de oude EVC-bonden organiseren of stelden zich in 
'actiecomités' buiten en tegen de bonden op, en maakten zich zo tot 
spreekbuis van de ongeorganiseerden. Vooral in Groningen en in de 
scheepsbouw hadden dergelijke actiecomités veel succes en functioneerden 
als horzels van de zeer centralistisch geleide NVV -bonden. In de bouw bleef 
naast de NVV -bouwbond de ABWB bestaan. De partijleiding was daardoor 
gedwongen om te laveren tussen de 'officiële' lijn van werken in de NVV-bon
den en de lijn van de actiecomités waarin behalve communisten ook anarcho
syndicalistisch georiënteerde arbeiders een rol speelden. Dit strategische 
probleem verdeelde de arbeiders in de partij en de gulden middenweg was 
meestal een zigzag-koers, die, om de zaak nog ingewikkelder te maken, soms 
ook gebruikt werd om interne oppositie in de partij te bestrijden. In feite 
kwam het hierop neer dat de leden die in de actiecomités actief waren, altijd 
het risico liepen om ervan beschuldigd te worden af te wijken van de officiële 
partijlijn en onder invloed te staan van 'anarchistische elementen', terwijl 
diegenen die binnen het NVV werkten het risico liepen uit te worden gemaakt 
voor reformisten die bukten voor rechtse vakbondsbestuurders. 

Dat het anarchistisch element in de CPN sterk was, bleek tijdens de 
Amsterdamse bouwvakkersopstand in 1966. De Bouwbond was met de 
werkgevers overeengekomen dat bij de verzilvering van de vakantiebonnen 
van de niet in het NVV georganiseerden een bepaald bedrag zou worden 
ingehouden als 'administratiekosten'. Als reactie hierop organiseerden de 
communisten een demonstratie voor het vakhondskantoor waarbij een de-
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monstrant overleed. Het gerucht ging dat hij getroffen zou zijn door een 
politiekogel. Toen de Telegraaf berichtte dat de man overleden was aan een 
hartaanval, ontstaken de bouwvakkers in woede en er sneuvelden een aantal 
ruiten van het Telegraafgebouw aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal.44 Voor de 
CPN kwam dit incident bijzonder ongelegen, omdat zij op het punt stond een 
wethouder te krijgen. In De Waarheid werd de aanval op het Telegraaf
kantoor in scherpe bewoordingen veroordeeld en werden de provo's als 
aanstichters gebrandmerkt. In feite echter werd de tocht naar het Telegraaf
gebouw geleid door communisten, tegen wie intern disciplinaire maatregelen 
genomen werden. 

Een ander incident deed zich in 1970 in de Rotterdamse haven voor. 
Daar was een staking uitgebroken die onder leiding stond van een actiecomité 
van de Maoïstische KEN. De staking was mede gericht tegen de NVV-bond. 
Aanvankelijk hielden de communisten zich afzijdig, maar toen de staking 
dreigde te verlopen omdat de havenbaronnen niet in wilden gaan op de eis 
van 75 gulden per week, greep de partij in. Fré Meis verscheen in de 
Rotterdamse haven met een compromis van '37,5 gulden erbij' en wist 
zodoende de staking tot een succesvol einde te brengen.45 

Deze voorbeelden laten zien dat de CPN het meest succesvol was als de 
arbeiders in opstand kwamen tegen de NVV -bonden, maar tegelijkertijd deze 
bonden niet frontaal durfden aan te vallen. De CPN was, ondanks alle 
revolutionaire rethoriek, een radicaal reformistische organisatie. Als zodanig 
dwongen zij de bonden vaak tot een hardere opstelling, maar dat gebeurde 
toch vooral van buitenaf. Toen de Industriebond NVV onder leiding van Arie 
Groenevelt radicaliseerde, was dat geenszins onder druk van communistische 
kaders want communisten werden ook - en vooral - onder Groenevelt uit de 
bond geweerd en te vuur en te zwaard bestreden.46 Alleen in de ABOP en in 
de ABVA wisten de communisten enige invloed uit te oefenen via de nieuwe 
leden die vanuit die sectoren waren toegestroomd. In Groningen was de 
situatie, alweer, anders. De positie van de NVV -bonden was daar zwak, zowel 
in de agrarische sector als in de strokarton. Communistische actiecomités 
waren daar zeer sterk ën hegemoniaal: zij hadden de actieve steun van zeer 
veel studenten en de sympathie van grote delen van de bevolking. Hoewel 
deze comités op het eind van de jaren zestig een aantal succesvolle stakingen 
organiseerden die in het hele land weerklank vonden en die Fré Meis, althans 
in de weekbladpers, tot een bijna mythologische figuur maakten, kon men 
toch niet verhinderen dat de strokarton-industrie ontmanteld werd. 

44. G. Harmsen/8. Reinalda, Voor de bevrijding van de arbeid: 373. 
45. Idem, p. 384. 
46. Arie Groenevelt was, ook persoonlijk, sterk anticommunistisch. 
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De communistische arbeiders waren dus in het begin van de jaren zeventig 
vooral actief buiten of in de marge van de 'officiële' bonden. Zij verdedigden 
met succes de belangen van de ongeorganiseerden en vielen de corporatisti
sche arbeidsverhoudingen aan. Daardoor werden de officiële bonden tot 
radicalere standpunten gedwongen. Maar daar stond tegenover dat de NVV
leiding de communisten in een houdgreep had: omdat de officiële lijn van de 
CPN was de NVV -bonden te versterken, kon de partij niet openlijk een anti
NVV-standpunt innemen, terwijl de individuele communist die erin geslaagd 
was lid te worden van het NVV, gebonden was aan het democratische 
centralisme dat in de bond minstens zo sterk was als in de CPN Y Deelname 
aan een actiecomité betekende vaak royement uit de bond. De communisti
sche positie in de Nederlandse arbeidsverhoudingen werd gekenmerkt door 
een structurele tweeslachtigheid, die doorwerkte in de interne organisatie van 
de partij en die bij de actieve bedrijfsarbeiders tot ontevredenheid en 
frustratie leidde. Bovendien had de partij haar zwaartepunt in die industrieën 
die in de jaren zeventig ontmanteld zouden worden, waardoor haar positie 
steeds meer ondermijnd werd. Tezamen veroorzaakten deze twee factoren 
een afbrokkeling van de traditionele basis van de partij. Deze neergang was in 
mijn ogen onvermijdelijk. Zij werd echter aan het oog onttrokken door de 
aantrekkingskracht die zij uitoefende op de studenten en de geradicaliseerde 
jeugd. Dezen versterkten de partijorganisatie en zorgden ervoor dat de oplage 
van De Waarheid na jaren van achteruitgang plotseling weer ging stijgen. Op 
alle terreinen was de omslag spectaculair: het koor 'Morgenrood' dat in 
Amsterdam in 1972 nog 13leden had met een gemiddelde leeftijd van boven 
de zestig, was vier jaar later geheel verjongd en telde weer meer dan 50 
enthousiaste zangers. 

Breken met het verleden 

Aan het electorale succes van de CPN, die immers tussen 1963 en 1972 bij 
elke parl~mentsverkiezing een zetel gewonnen had en. vanaf 1972 met zeven 
zetels het stigma van splinterpartij definitief had afgeschud, kwam in 1977 
een abrupt einde. De partij had de verkiezingsstrijd gevoerd onder de 
ambitieuze leuze 'Van Agt eruit, de CPN erin'. Een leuze die het zelfvertrou
wen van de partij uitdrukte en die niet zozeer het opeisen van regeringsver
antwoordelijkheid bedoeld was, als om de CPN te presenteren als meer dan 
een kleine radicale antisysteempartij. Hadden de communisten niet in 
Amsterdam en Groningen zeer succesvolle wethouders geleverd? Als de CPN 

4 7. Het centralisme was in de Nederlandse vakbonden erg sterk, vooraltussen 1945 en 1970. 
Zie John/Windmuller, Arbeidsverhoudingen in Nederland. Het Spectrum, Utrecht/ Antwer
pen, 1970. 
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naar de tien zetels zou toekruipen zou zij een middelgrote partij worden die 
ook de aanhang van PSP en PPR zou kunnen aantrekken. Hoewel de leiding 
achteraf meende dat de leus onjuist en verwarrend was geweest, en leidende 
communisten, vooral achteraf, sceptischer waren, was de electorale knack
out door niemand voorzien. De dramatische nederlaag werd aanvankelijk 
toegeschreven aan de Molukse treinkaping, waarachter duistere krachten 
schuil gingen die het op de CPN voorzien hadden. (De Waarheid, 26 mei 
1977). Die analyse kwam uit de koker van De Groot, zoals bleek uit een lang 
artikel van zijn hand dat op 15 juni in De Waarheid verscheen.48 Kort daarop 
veranderde zijn verklaring van de nederlaag grondig. In een artikel dat op 2 
augustus in De Waarheid gepubliceerd werd, verklaarde hij de verkiezingsne
derlaag . uit het gebrek aan revolutionaire g:eest van de partijleiding die 
toegestaan had dat de partij was overgenomen door studenten en welzijnswer
kers en die het contact met de arbeiders verloren had. De Groot eiste dat de 
partij opnieuw gebolsjewiseerd zou worden door een krachtiger toepassing van 
het democratisch centralisme. De partij zou zich moeten richten op de 
organisatie van de werklozen en de schoolverlaters. In hetzelfde artikel pleitte 
hij voor herstel van de banden met Moskou en hij lanceerde een scherP.e 
aanval op het Eurocommunisme. Tenslotte beschuldigde hij de partijleiding 
van toegevendheid ten aanzien van het revisionisme en passiviteit in de 
klassenstrijd. In het geheim schreef De Groot, samen met Jurrie Reiding, op 
het IPSO nieuwe partijstatuten en in de zomer riep hij een groep jonge 
communisten bijeen met de bedoeling, net zoals hij dat in 1958 gedaan had, 
met hen een greep naar de macht te doen. Deze keer overspeelde hij zijn 
hand. Het partijbestuur, dat door De Groot in zijn geheel was afgeschreven, 
wist in dit geval de eenheid te bewaren, en na een lange en zorgvuldig 
georkestreerde 'discussie' in de partij, werd De Groot afgezet als directeur 
van het IPSO en ook werd hem zijn erelidmaatschap van het partijbestuur 
ontnomen.49 Maar volgens stalinistisch recept nam het partijbestuur een 
groot aantal voorstellen van de zojuist verslagen De Groot over, in het 
bijzonder op het gebied van de internationale contacten. Vriendschappelijke 
relaties met de CPSU werden hersteld en er werd een zeer succesvol begin 
gemaakt met de campagne tegen de N-bom. Maar ondanks het overweldigen
de succes van de N-bombeweging, die opnieuw vele nieuwe leden opleverde, 
groeide de interne oppositie tegen de nieuwe pro-Sowjetlijn. Toen Joop Wolff 

'gedurende zijn vakantie is Tsjecho-Slowakije Vasil Bilak bezocht50 leidde dat 

48. Het artikel was eerder naar Le Monde gestuurd als een reactie op een bericht over de CPN 
van de toenmalige korrespondent van Le Monde, Maarten van Traa. Door Le Monde werd 
het niet gepubliceerd. 

49. Zie 'Verslag van het 26e partijcongres'. 
50. Zie Politiek en Cultuur, april 1979. 
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tot verootwaardige reacties. Datzelfde gold voor de aanvallen op Orlow en 
Sacharow in De Waarheid van 27 mei 1978. Er brak een openlijk conflict uit 
toen twee partijleden het rapport vertaalden van de Piller-commissie, die 
door de Tsjechoslowaakse partij onder Dubeek was ingesteld om de politieke 
processen en rehabilitaties van 1946 tot 1968 te onderzoeken.51 Toen die 
vertaling in de partij ging circuleren, werden de vertalers met royement 
bedreigd. Als reactie daarop tekenen meer dan 200 leden uit alle districten 
een petitie aan het partijbestuur. Dit was het eerste teken van 'horizontale' or
ganisatie, waarbij leden uit verschillende districten betrokken waren. De 
organisatie was gebaseerd op het oude netwerk van studentenactiv~sten. De 
reactie van de partijleiding was klassiek stalinistisch: alle ondertekenaars 
werden persoonlijk bezocht en met leugens en dreigementen, maar ook met 
subtielere middelen overgehaald hun handtekening in te trekken. Hoewel 
Ton Regtien (!) in De Waarheid berichtte dat dit op grote schaal gebeurde, 
omdat de ondertekenaars snel inzagen dat zij misleid waren, was er in 
werkelijkheid slechts één die aan deze druk toegaf. Het partijbestuur slaagde 
er niet in de democratisch centralistische orde te herstellen en de twee 
vertalers werden niet geroyeerd. Daarmee was, in de zomer van 1979, 
duidelijk geworden dat de traditionele discipline niet meer werkte en de 
leiding probeerde de oppositie te pacificeren door een wat neutraler stand
punt inzake Oost-Europa in te nemen en door bij de voorbereiding van het 
XXVIIste congres enige discussie in De Waarheid toe te staan. 

Deze toegeeflijkheid was echter niet meer voldoende om de oppositie 
binnen de perken te houden, want deze beperkte zich al lang niet meer tot 
kritiek op Oost-Europa, maar stelde nu ook de interne democratie aan de 
orde. Zij formuleerde deze kritiek in de 'burgerlijke pers'52 en organiseerde in 
augustus l 980 een conferentie in Witmarsum53 van waaruit een solidariteits
campagne met de Poolse arbeiders gestart werd. 

De feministische oppositie 

Toch had de antistalinistische oppositie weinig succes. Waarom? In de eerste 
plaats was de oppositie te verscheiden, terwijl de partijleiding veel ervaring 
had met dergelijke oppositie. Men durfde zich - uit angst voor fractievorming 
- niet werkelijk te organiseren of organiseerde zich in het geheim, waardoor 

51. Potlacena Zprava: een onder de tafel gewerkt rapport. Het originele rapport was in 1970 
door Europa Verlag gepubliceerd. 

52. Bij voorbeeld: Hans Broekhuis en Jaques Zeelen in De Volkskrant, 3 mei 1980 en 
verschillende rapportages in De Haagse Post. 
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zij net als in 1958 deels dezelfde middelen moest gebruiken als de 
partijleiding. Maar omdat de leiding in vrijwel alle gevallen kon rekenen op 
een loyaal apparaat, was haar positie sterk. De anti-Sowjet-oppositie was erin 
geslaagd het standpunt van de leiding iets te wijzigen, en de partijdiscipline te 
verzachten, maar het partijapparaat bleef intact en de democratisch centralis
tische structuren dus ook. Het waren de vrouwen die de partij confronteerden 
met een radicaal nieuwe oppositie die de partij desorganiseerde doordat zij 
zowel van binnen uit als van buiten af opereerden, doordat zij het recht 
opeisten zich als vrouwen te organiseren en doordat zij op het XXVIIIste 
congres in 1982 optraden onder de effectieve leuze van gelijke vertegen
woordiging van mannen en vrouwen op het partijcongres en in het partijbe
stuur. 

Hoe was dat mogelijk? In de eerste plaats natuurlijk om redenen die we 
zojuist opgesomd hebben. De anti-Sowjet-beweging had enig grondwerk 
gedaan. De feministische beweging was relatief onbekend bij de kaders en de 
vrouwenstrijd was onderdeel van de ideologie van de partij. De eis van 
'evenredige vertegenwoordiging' van vrouwen in de partijleiding verenigde 
bovendien vrouwen met zeer verschillende opvattingen. Maar er was iets !n 
de partijstructuur dat op beslissende wijze bijdroeg aan het succes van de 
feministen. 

De partij had sinds 1946 haar eigen vrouwenorganisatie, de Nederland
se Vrouwenbeweging (NVB) die weliswaar een klein aantal niet-communisti
sche leden had, maar waarvan de overgrote meerderheid van de leden toch 
bestond uit communisten, of preciezer vrouwen van communisten. De positie 
van de NVB was ambivalent, dat wordt uitvoerig beschreven in het artikel 
'Opoffering en heroïek. De NVB in de Koude Oorlog' van Jolande Withuis.54 

Aan de ene kant was het in de jaren van de Koude Oorlog vrijwel de enige on
afhankelijke vrouwenorganisatie die de rechten en belangen van vrouwen 
verdedigde, aan de andere kant was het een typische mantelorganisatie, die 
jarenlang effectief geleid werd door Annie van Ommeren-Averink. In de 
partij was men enerzijds trots op deze strijdbare vrouwenorganisatie, maar 
anderzijds werd, op klassiek seksistische wijze, neergekeken op de 'trutten
club'. Binnen de partij speelden bovendien NVB-sters een centrale rol in de 
organisatie en de dagelijkse routine van de afdelingen en in de verspreiding 
van De Waarheid. De partij draaide dus veelal op de werkzaamheden van 

· vrouwen, maar de leidingen werden over het algemeen door hun mannen 
gevormd. Het partijbestuur was een mannenwereld en de enkele vrouw die 
tot die wereld doordrong, moest zich daaraan aanpassen. Veel ongetrouwde, 
werkende vrouwen weigerden zich te laten organiseren in de NVB. Zij 

54. In Socmlisties. Feministiese Teksten 8: 65-106 (1984). 
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bevochten hun persoonlijke emancipatie door hun plaats op te eisen in de 
partij zelf. In die situatie weigerden ook veel vrouwelijke studenten lid te 
worden van de NVB en werden als communiste actief in de partij. Als zodanig 
werden zij ogenschijnlijk voor 'vol' aangezien, maar zo waren ze tevens 
gedwongen om feministische strijdpunten te negeren. Immers, vrouwenzaken 
waren het terrein van de NVB, en daar waren ze nu juist geen lid van. Waren 
ze dat wel, dan maakten hun modern-feministische vertogen aanvankelijk 
toch weinig kans tegenover de traditioneel-communistische opvattingen over 
de vrouwenstrijd. Om verschillende redenen was het moderne feminisme 
zowel in de partij als in de NVB 'buiten de orde'. Vrouwelijke leden die 
feministische eisen stelden werden verwezen naar de NVB, en in de NVB 
werden deze eisen afgedaan als elitair en bourgeois. 

Op het moment echter, dat de vrouwen in de partij deze broekzak
rokzak-oplossing weigerden te aanvaarde~, kwam niet alleen de partij in 
moeilijkheden, maar ook de NVB. En toen de partij toestond dat er 
vrouwengroepen gevormd werden, leidde dit tot een ideologische crisis in de 
NVB. Dat werd nog versterkt doordat de meeste feministen in de partij zich 

.niet (meer) afzetten tegen de NVB, maar juist probeerden de NVB-sters bij de 
vrouwengroepen in de partij te betrekken. De kloof tussen werkende vrouwen 
en vrouwen van werkers was niet zo groot als de leiding gedacht had en 
bovendien was het aantal arbeiders in de partij inmiddels aanzienlijk gedaald 
(zie tabel 1 ). Het seksisme in de partij, dat bijvoorbeeld tot uitdrukking kwam 
in het feit dat vrouwelijke vrijgestelden (nog) minder verdienden dan hun 
mannelijke collega's, keerde zich tenslotte tegen de partij zelf. De feministen 
maakten bovendien dankbaar gebruik van de ervaringen die men elders, bij 
voorbeeld in de PvdA had opgedaan, en op het XXVIIIste congres was bijna 
de helft van de gedelegeerden vrouw, waaronder een groot aantal van de 
generatie 1968. Op dat congres werd een partijbestuur gekozen met een 
groot aantal feministen, het voorzitterschap van de partij kwam in handen van 
Elly lzeboud, terwijl van de drie parlementsleden er twee feministe waren. 
Eén van hen, Evelien Eshuis, was zelfs een militante lesbienne, een 
ongehoord feit in de communistische beweging.55 

De traditionele partijstructuur zakte ineen en de partijcultuur verandere 
radicaal, onder invloed van feministische organisatievormen, die, naar men 
zei, vrij waren van 'hanige' discussies en onderdrukkende besluitvorming. De 
veranderingen van de partij waren het resultaat van een coalitie tussen de 
feministen en de jonge partijkaders, die - ondanks de schijn van het 
tegendeel - slechts oppervlakkig gestaliniseerd waren. In deze coalitie 

55. Hoewel homoseksuelen in de partij niet als 'decadente elementen' werden beschouwd, 
werden zij toch nooit op representatieve posten gezet. 
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verschaften de feministen de ideologische ammumtte en de kaders de 
organisatorische kracht die nodig was om de partij 'over te nemen'. Fractie
vorming was onder deze omstandigheden niet gemakkelijk te bestrijden 
omdat deze zich voordeed als vrouwengroepen. En de vrouwelijke vrijgestel
den die door de leiding ingezet waren om de eisen te matigen en het verzet te 
breken, raakten zelf in de ban van het feminisme. De eisen waren overigens 
überhaupt moeilijk te bestrijden omdat de vrouwen zich vooral op de eis van 
meer vrouwen in het partijbestuur concentreerden. Nadat men daarin 
geslaagd was op het XXVIIIste congres in november 1982 ontstond een 
ideologische strijd rond de voorbereiding van een nieuw partijprogram dat het 
oude, uit 1952, zou moeten vervangen. In een zeer intensieve en emotionele 
discussie, die meer dan een jaar in beslag nam, werd een nieuw programma 
aangenomen waaruit vrijwel alle elementen van het marxisme-leninisme 
verdwenen waren. Men ging nog veel verder: het begrip partij-ideologie werd 
verworpen en daarvoor in de plaats ontstond een 'programpartij'. Om aan de 
oude bolsjewieken en voorts al diegenen die zich nog steeds op het marxisme 
baseerden enigszins tegemoet te komen, werd het marxisme een 'inspiratie
bron' genoemd, maar dat gold dan ook voor het feminisme. 56 

V oor de 'horizontalen' en de marxisten was het niet gemakkelijk zich 
staande te houden omdat het verwijt seksistisch te zijn op het bijzondere 
congres even zwaar woog als eertijds het verwijt burgerlijke opvattingen te 
huldigen. 

Daarnaast stond de pro-Sowjet- en de syndicalistische stroming op drie 
punten zwak. Wat de strategie betreft kon men maar niet besluiten of men nu 
een georganiseerde oppositie binnen de partij moest gaan vormen - waarbij 
men dan in de pijnlijke situatie terecht kwam dat men openlijk de organisatie
principes negeerde die men zei zelf te huldigen - of dat men een nieuwe partij 
op moest richten met achterlating van alles wat men zelf mee had helpen 
opbouwen. 57 De oppositie viel op dit punt uiteen. Hoewel de toestand zeer 
ingewikkeld was, kan men toch concluderen dat de pro-Sowjet-stroming in 
februari 1984 besloot uit te treden en een nieuwe partij op te richten, terwijl 
de syndicalistische stroming besloot binnen de partij te blijven. Niettemin 
bedankten ook veelleden van de laatste stroming, maar velen van hen bleven 
voorlopig partijloos of sloten zich aan bij de PvdA. Men kan deze scheiding in 
de oppositie ook in geografische termen interpreteren. Het Groningse district 

56. Partijprogram van de CPN. CPN Brochurehandel, 1984: p. 15. De theoretische basis van 
dit program in: A. Benschop, Voor een vrijheidslievend en democratisch communisme. 
Brochurehandel CPN, 1984. Zie ook Paul Lucardie. De recente programmatische 
vernieuwing van de CPN. Jaarboek DCPP, 1985. 

5 7. Niet in de laatste plaats de verbouwing van het nieuwe gebouw op de Hoogte Kadijk die vrij
wel geheel door vrijwilligers is gedaan. 
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bleef binnen de partij (vooral natuurlijk omdat men het in Groningen nog 
voor het zeggen had), terwijl de Amsterdamse horizontalen het VCN (Vereni
ging van Communisten in Nederland) oprichtten. Beide fracties waren echter 
unaniem in hun afwijzing van De Waarheid die sinds 1981 een antistalinisti
sche en feministische koers voer, maar zich bovendien met een beroep op de 
journalistieke onafhankelijkheid, meer en meer losmaakte van de CPN. Toen 
een aantal journalisten van De Waarheid een campagne begonnen om de 
banden met PPR en PSP aan te halen en deelnamen aan het 'Doorbraak' 
initiatief om tot een radicaallinkse partij te komen, riepen de horizontalen op 
om te bedanken als abonnee en sabotteerden ook de verspreiding van de 
krant. Deze campagne bracht De Waarheid aan de rand van de afgrond, 
mede omdat zij zodoende veel van haar oude aanhang verloor vóór zij als niet
partijgebonden progressieve krant geaccepteerd was in kringen van de PSP 
en de PPR. De oplage van De Waarheid t11imelde van 30.000 in 1979 tot 
minder dan 10.000 in 1985. 

Politiek gezien was de oppositie gevangen in een lelijk dilemma. Moest 
zij zich vooral richten op de verdediging van de socialistische landen op 
hetzelfde moment dat de Poolse arbeiders, of liever hun onderdrukkers, ook 
het laatste sprankje hoop op een communisme met een menselijk gezicht 
vernietigd hadden? Of moest zij het feminisme aanvallen? Dit waren immers 
de twee belangrijkste discussiepunten in de partijstrijd geweest, en de 
horizontalen waren op beide punten in het defensief. Een groep Amsterdam
se arbeiders, georganiseerd rond Albert v.d. Lugt, probeerde dit dilemma te 
ontlopen door zich op een strict syndicalistisch standpunt te stellen en elke 
'ideologische' discussie uit de weg te gaan, maar deze groep werd politiek 
vermalen in de polarisatie tussen 'vernieuwers', en 'horizontalen '. Ook sociaal 
waren de vooruitzichten van de horizontale oppositie somber. Zij reeruteerde 
haar arbeidersaanhang immers, net zoals de CPN altijd deed, uit traditionele 
industrietakken die er anno 1984 weinig florissant voor stonden. 

En toch, de overwinning van de feministen en de antistalinisten, die 
onvermijdelijk scheen, was een Pyrrhus-overwinning. In de partijstrijd waarin 
de horizontalen keer op keer verslagen werden verlieten de 'vernieuwers' in 
grote getale de partij of werden 'papieren' lid. Op het moment dat de partij 
haar stalinistische structuren verloor, lieten de antistalinisten het afweten. 
Hoe deze paradox te verklaren? Moet men concluderen dat een niet
stalinistische communistische partij een contradictio in terminis is? 

Te weinig is door diegenen die het stalinisme bestreden onderkend dat 
het stalinisme niet alleen een specifieke, soms terroristische, vorm van 
disciplinering is, maar tegelijkertijd ook een radicale vorm van massamobili
satie impliceert. Erik van Reé8 noemt dit 'de totalitaire paradox' die er bij 
voorbeeld toe leidde dat veel westerse intellectuelen enthousiast raakten over 
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de culturele revolutie in China, terwijl die door anderen nu juist als voorbeeld 
van stalinistische terreur werd beschouwd. Juist omdat het stalinismebegrip 
slechts één kant van de totalitaire paradox onthult, heb ik gekozen voor de 
term bolsjewisme, die zowel een positieve als een negatieve connotatie heeft. 
De studenten werden in de jaren zeventig vooral aangetrokken door het 
radicalisme en de organisatorische kracht van de CPN, die inderdaad 
tienduizenden op de been kon brengen. Toen deze nieuwbakken communis
ten kennismaakten met de negatieve aspecten van de communistische wijze 
van massamobilisatie sloten zij aanvankelijk daarvoor hun ogen. Maar toen 
het proces van destalinisatie op gang kwam, ontdekten zij dat de partij met 
het stalinisme ook het vermogen tot massamobilisatie verloren had. Men 
raakte gedesillusioneerd, en was bovendien niet in staat de eigen medeplich
tigheid aan de stalinistische praktijken te verwerken. Het radicalisme van 
weleer maakte bij velen plaats voor politiek cynisme, ze haakten af. Wat 
overbleef van de CPN was in feite een radicaal sociaal-democratische 
formatie, die uiteraard niet kon concurreren met haar grote zuster, de PvdA. 
De Linkse Doorbraak is 'een poging om dit dilemma te ontlopen, maar deze 
leidt langs een andere weg tot het einde van het Nederlandse communisme. 

Racisme en buitenlandse arbeiders 

Evenals in andere Westeuropese landen werden vanaf de jaren zestig 
buitenlandse arbeiders geworven. Gegeven de krapte op de arbeidsmarkt 
werd het steeds moeilijker voor ongeschoolde en zware arbeid in de industrie 
goedkoop personeel te vinden. In 1977 bedroeg het aantal buitenlandse 
arbeiders 185.000.59 De CPN was tegen het werven van buitenlandse 
arbeiders en beschouwde, tenminste tot 1979 hun aanwezigheid, als tijdelijk. 
Buitenlanders konden statutair geen lid worden van de CPN, een regel die 
stamde uit de stalinistische periode waarin iedere buitenlander een potentiële 
agent was. Pas in 1982, op het XXVIIIste congres, werd op dit punt een sta
tutenwijziging aanvaard. Zolang de 'gastarbeiders' uit Italië en Spanje 
afkomstig waren leverde de uitsluiting van buitenlandse arbeiders weinig 
problemen op. Veel Italiaanse arbeiders waren georganiseerd in de PCI, veel 
Spanjaarden in de PCE. Contacten liepen zodoende via de geijkte paden van 
het proletarisch internationalisme, dat wil zeggen van partijbestuur tot 
partijbestuur. Een dergelijke vorm van samenwerking paste heel wel in het 
politieke en maatschappelijke perspectief van de buitenlandse arbeiders zelf 
die zich toch vooral op het land van herkomst bleven richten. Vooral door het 

58. E. van Ree, De totalitaire paradox. Van Gennep, Amsterdam, 1985. 
59. WRR-rapport Etnische Minderheden. Staatsuitgeverij, Den Haag, 1979. 
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netwerk van oud-Spanje-strijders vormde de CPN aanvankelijk een belang
. rijk mechanisme van politieke representatie van de buitenland~e arbeiders. 

Met de arbeiders uit landen waar de communistische partijen minder 
geworteld waren, was het contact echter veel moeizamer. Doordat deze 
arbeiders individueel geen lid konden worden van de CPN, ontbrak de 
institutionele basis van een goede samenwerking. Maar de belemmeringen 
voor een goede samenwerking met buitenlandse arbeiders waren niet alleen 
organisatorisch van aard. De nadruk die in de oorlog gelegd was op de 
nationale identiteit van de partij, was in de koude oorlog nog versterkt in een 
poging zich te verdedigen tegen de beschuldiging een 'vijfde colonne' te 
vormen. Deze strategie had weliswaar een zeker succes gehad, maar 
verzwakte het internationalisme in de partijcultuur. Steeds meer pretendeer
de de CPN op te komen voor de nationale belangen in plaats van slechts voor 
de belangen van de arbeidersklasse. Dat was een van de redenen waarom de 
partij er ook niet in slaagde de in Nederland verblijvende Surinamers en 
Antillianen, die er om voor de hand liggende redenen weinig voor voelden 
zich achter de nationale driekleur te scharen, te organiseren. De Nederlandse 
weg naar het socialisme werd zodoende steeds meer een weg voor Nederlan
ders naar het socialisme. Gelukkig volgde de CPN niet een etnocentrische en 
zelfs racistische koers, zoals die bijvoorbeeld door de PCF gevolgd werd, 
maar het communistische vertoog was ten aanzien van het nationalisme 
ambivalent. 

Tot aan 1980 was het antiracisme van de CPN vooral gericht op de 
strijd tegen het antisemitisme aangevuld met verwijzingen naar de antikoloni
ale tradities van de partij. Pas in de strijd tegen de Centrum Partij werd de 
strijd tegen het racisme tot een hoofddoel gemaakt. Op het buitengewoon 
congres in 1984 werd de volgende formulering in het programma opgeno
men: 'Bestrijding en opheffing van uitbuiting en onderdrukking op basis van 
met name klasse, sekse en ras, ziet de CPN als haar revolutionaire taak. '60 En 
voor het eerst in de geschiedenis van de partij organiseerden de zwarte leden 
van de CPN zich in een werkgroep, 'de zwarte communisten'. Deze nieuwe 
ontwikkeling kreeg nogal wat publiciteit door het optreden van het zwarte 
CPN-raadslid in Amsterdam, Tara Oedajraj Singh Varma. Het nieuwe 
antiracistische perspectief in de partij is echter nog relatief zwak. 

In de voorbereiding van het XXIXste partijcongres, in maart 1985, 
verzette het partijbestuur zich nog tegen het toekennen van kiesrecht voor de 
Tweede kamerverkiezingen aan buitenlanders. Het officiële standpunt luidde 
dat daar veel juridische problemen aan vast zaten, maar informeel was men 
van mening dat stemrecht voor buitenlanders, die immers een bepaalde mate 

60. Partijprogram van de CPN, 1984. 
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van loyaliteit met het land van herkomst hadden, er toe zou kunnen leiden dat 
onze nationale onafhankelijkheid in gevaar zou komen.61 Op het congres 
werd dit standpunt door Marcus Bakker verwoord. Maar hij leed op dit punt 
een nederlaag. Door een buitenlander in het partijbestuur te kiezen nam het 
congres een historische beslissing. Dit nieuwe perspectief zou belangrijk 
kunnen worden in de strijd tussen horizontalen en vernieuwers omdat de 
standpunten ten aanzien van buitenlanders dwars door de bestaande scheids
lijnen heen lopen. Veel vernieuwers steunden Marcus Bakker, terwijl een 
deel van de horizontalen het voorstel om de buitenlanders wel stemrecht te 
verlenen, steunden. Zowel vernieuwers als horizontalen zijn van mening dat 
de strijd tegen racisme zeer hoge prioriteit moet hebben, ook al heersen er 
verschillen van mening over de strategie. Bovendien hebben de zwarte 
communisten zich veelal niet verbonden met een van de twee vijandelijke 
kampen. Deze nieuwe, dwars door de bestaande scheidslijnen lopende 
antiracistische initiatieven zouden de strijdende fracties op een nieuwe basis 
kunnen verenigen. De tijd dringt echter, want de electorale aanhang van de 
partij loopt steeds verder achteruit. 

Conclusie 

Door historische omstandigheden zijn de syndicalistische en internationalisti
sche tendensen in de CPN betrekkelijk sterk geweest. Paradoxaal genoeg 
leidde dit internationalisme in de jaren zestig tot een breuk met de Sowjet
Unie. Een onbedoeld gevolg hiervan was dat de partij een grotere aantrek
kingskracht uitoefende op de militante studenten en andere jongeren. In 
tegenstelling tot wat men zou verwachten werden deze nieuwe groepen met 
succes in de bestaande, bolsjewistische partijorganisatie geïntegreerd. Er 
ontstonden pas moeilijkheden toen tijdens de economische crisis de afkalven
de steun van arbeiders dramatisch tot uitdrukking kwam tijdens de verkiezin
gen van 197 7. Een poging van Paul de Groot om de partij opnieuw te 
bolsjewiseren en toenadering te zoeken tot de CPSU, mislukte, mede omdat 
de nieuwe kaders niet bereid waren een pro-Moskou-koers te steunen. De 
anti-Sowjet-oppositie kon echter niet veel meer bereiken (en wilde dat deels 
ook niet) dan een zekere liberalisatie van de partijdiscipline en een wat 
neutralere houding ten aanzien van de Sowjet-Unie. Het was de feministische 
oppositie die het democratische centralisme binnen de partij de nekslag 
toebracht. Dat betekent het einde van het Nederlandse bolsjewisme: niet 
alleen veel traditionele communisten maar ook veel vernieuwers verlieten de 
partij. Bewezen zij dat een niet-bolsjewistische communistische partij een 
contradictio in terminis is? 

61. De Waarhei.d, 4 maart 1985. 
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De onomkeerbare welvaartsstaat 

Het recente tot volle wasdom komen 

De confrontatie met de economische crisis 

De toekomstige perspectieven 

Göran Therborn en Joop Roebroek* 

Abstract De welvaartsstaat is een betrekkelijk jong verschijnsel dat na 1960 
de centrale factor van de betrokkenheid van de staat bij het leven van haar 
burgers vormt. Door de grote directe belangen van grote delen van de bevolking 
bij het voortbestaan van zijn voorzieningen en instellingen, kan het bouwsel 
van de welvaartsstaat niet met democratische middelen worden ontmanteld. 
Wel worden door Rechts pogingen daartoe ondernomen. Een tweedeling van 
de economie in een dynamische en een stagnerende sector dreigt te ontstaan. 
Hoe elitairder het politieke systeem in een land is, hoe meer kansen rechts 
krijgt om de welvaartsstaat aan te tasten. De diverse westerse welvaartsstaten 
zullen verschillende ontwikkelingen doormaken, waarbij de Nederlands~ 
arbeidersbeweging rekening moet houden met de mogelijkheid van nieuwe 
nederlagen. 

Zelden in de moderne geschiedenis van het ontwikkelde kapitalisme is z~veel 
over een institutie gesproken en geschreven met zo weinig verstand van 
zaken, als over de welvaartsstaat. Er is maar bijster weinig bekend - in die zin 
dat het sociaal-wetenschappelijk en politiek is verwerkt - over de meer 
recente ontwikkeling van de welvaartsstaat. Met het oog op de ruimte die dit 
artikel biedt, wordt hier getracht een eerste, nog beperkte bijdrage te leveren 
aan de verheldering van de drie genoemde problematieken. 

* Göran Therborn is hoogleraar politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen; Joop 
Roebroek is universitair docent aan de Subfaculteit Sociale Zekerheidswetenschap van de 
Katholieke Hogeschool Tilburg. Het artikel werd uit het Engels vertaald door Bas Streef. Een 
eerdere versie werd gepresenteerd op de conferentie 'The Future of the Welfare State', 
gehouden te Maastricht, 19-21 december 1984. 
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De welvaartsstaat in de contemporaine geschiedenis 

De geschiedenis is de moeder en tevens lerares van de toekomst. Elke poging 
toekomstige opties en mogelijkheden analytisch te vatten, dient derhalve de 
historische analyse van het heden als uitgangspunt te nemen. Dit perspectief 
wordt hier toegespitst op twee aspecten: de plaats van de hedendaagse 
welvaartsstaten binnen de historische ontwikkeling van de kapitalistische 
staat en de sociaal-economische omvang en vertakking van de bestaande 
welvaartsstaten. 

Tabel 1. Publieke uitgaven in enkele Westeuropese landen 1913-1981 
Percentage van het BBP tegen lopende marktprijzen 

1913 1925 1937 19491960* 1960* 1970 1982 

België ca. 101 2 15/16123 18/1912 261 35 30 37 57 

Bondsrepubliek 
17 22 29 314 33 31 39 49 

Duitsland 

Denemarken 10 13 l7 21 24 24 40 61 

Frankrijk ca. 102 5 22 296 377 39 34 39 51 

Italië 141 151 261 251 22 1 30 34 54 

Nederland 81 121 181 271 22 1 30 46 64 

Noorwegen 98 139 l7 29 32 26 41 49 

Verenigd 
13 24 25 36 35 33 39 47 

Koninkrijk 

Zweden lO 1410 1711 23 30 31 44 67 

Zwitserland 14 1812 25 2013 17 17 2!14 3014 

* Het eerste cijfer voor 1960 refereert aan eerdere jaren, het tweede aan de jaren erna. 

Noten 

1. Alleen uitgaven van de centrale overheid. Voor de Tweede Wereldoorlog heeft deze 
inperking slechts een marginale invloed op de totalen van de betreffende landen. 
2. Geschat van het percentage van het NBP. 
3. 1927. 4. 1956. 5. 1912. 6. 1938. 7. 1947. 8. 1910. 9. 1920. 
10. 1926. 11. 1936. 12. 1924. 13. 1950. 14. Alleen lopende betalingen. 

Bronnen: 

1913-1960 Eerste kolom: Flora, P., (ed.), State, Economy and Society in Western Europe 1815-
1975, Frankfurt am Main, Campus, 1983, hfd. 8; OECD National Accounts, hier ontleend aan: 
'Statistica) and Technica) Annex', report no. SME/SAIR/SE/83.02, Parijs, OECD, 1983, niet 
gepubliceerd; 1970 and 1982: OECD, Economie Outlook, no. 35, juli 1984, blz. 159. 
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De onopgemerkte gedaanteverwisseling: de recente komst van de 
welvaartsstaat 

Sociale zekerheid, gezondheidszorg en maatschappelijke zorg als publieke · 
institutie kennen een geschiedenis die ten minste een eeuw teruggaat. De 
internationaal vermaarde theoreticus en architect van de overheidsvoorzie
ningen voor de welvaart, William Beveridge, levert zijn baanbrekende 
bijdrage in de jaren veertig en de bijbehorende economische theorie wordt in 
1936 verwoord in Keynes' General Theory. Dat mag algemeen bekend 
worden geacht, het is evenwel voor eenjuist begrip van het heden- en van de 
toekomst - volstrekt onvoldoende. 

Feitelijk is de welvaartsstaat, zoals wij die vandaag de dag kennen, het 
resultaat van ontwikkelingen in de jaren zestig en zeventig. Bezien vanuit een 
lange termijnperspectief springen de buitengewoon opmerkelijke veranderin
gen in die periode, die maar ternauwernood worden opgemerkt en waarover 
slechts weinig is getheoretiseerd, in het oog. 

Tabelilaat zien dat de totale staatsuitgaven in de relatief rustige jaren tussen 
1960 en 1982 in de tien onderzochte landen gemiddeld met 24% toenemen. 
Het gecombineerde effect van twee wereldoorlogen en de jaren dertig met 
hun daarop volgende heroriëntatie van de economische politiek (de komst 
van het keynesianisme), leiden tot een toeneming van 16% tussen 1913 en 
1946. Zelfs in de jaren vijftig, in een fase van economische groei zonder 
precedent, is de gemiddelde groei uiterst gering vergeleken bij de 8,4% in de 
jaren zestig en de 14,9% tussen 1970 en 1982. 

In Denemarken, Italië, Nederland en Zwitserland groeien de staatsuit
gaven in de jaren zeventig sterker dan in de gehele periode tussen 1913 en 
1960, en in Zweden even sterk. Overal, behalve in het Verenigd Koninkrijk, 
is de toeneming in de jaren zeventig sterker dan in enige andere periode van 
eenzelfde lengte, afgezien van de tijd van de mobilisatie. De rangorde van 
landen is veranderd. Maar de onderlinge verschillen zijn gebleven. 
Tabel 1 toont ons geen convergerend patroon. 

Om een indruk te krijgen van de rol die de welvaartsstaat speelt bij deze 
uitbreiding van de staat, wordt het aandeel van de welvaartsstaat, dat wil 
zeggen de uitgaven voor onderwijs, sociale overdrachten, sociale goederen en 
diensten, in ogenschouw genomen. 

Uit tabel 2 blijkt dat de sterke groei van de staatsuitgaven na 1960 
voornamelijk toe is te schrijven aan de ontwikkeling van de welvaartsstaat. 
Met andere woorden, de welvaartsstaat vormt de c.entrale factor van de 
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Tabel 2. Staatsuitgaven voor onderwijs, sociale diensten en sociale zekerheid 
1960-1981 
Percentage van het BBP tegen lopende prijzen 

Percentage groei van 
de staatsuitgaven 

1960 1981 1960-1981 

België 17 381 95 

Bondsrepubliek 
20 31 65 

Duitsland2 

Denemarken 10 29 53 

Frankrijk2 13 24 73 

Italië 16 29 81 

Nederland 16 36 105 

Noorwegen 12 27 68 

Verenigd 
14 25 85 

Koninkrijk 

Zweden3 15 33 55 

Zwitserland 8 154 78 

Noten 

I. 1980. 2. Exclusief onderwijs. 3. Exclusief andere sociale transfers dan 'sociale zeker
heid, familietoeslagen en bijstand. 4. 1979. 

Bron 

Berekeningen op basis van: OECD National Accounts, hier ontleend aan: 'Statistica! and 
Technica! Annex', report no. SME/SAIR/SE/83.02, Parijs, OECD, 1982, niet gepubliceerd. 

verdieping van de betrokkenheid van de staat bij het leven van de burgers, die 
hij regeert. Vergelijkbaar krachtige impulsen bestaan er niet. 

Het toch beperkte aandeel van de sociale uitgaven in de groei van de 
Deense en Zweedse staat is hoogstwaarschijnlijk voor een belangrijk deel een 
statistisch artefact, waarbij de groei van het aantal ambtenaren dat binnen de 
instellingen van de welvaartsstaat werkzaam is, niet tot uitdrukking komt. 

Deze nauwelijks opgemerkte verandering duidt tevens op een belangrijke 
interne transformatie van de ontwikkelde kapitalistische staten. In hun 
dagelijkse activiteiten zijn de westerse staten van hoofdzakelijk apparaten van 
strijdkrachten, bureaucratische ordening, openbaar vervoer en communica
tie, veranderd in voornamelijk instellingen van overdrachtsbetalingen aan 
huishoudens, openbaar onderwijs en gezondheidszorg. Kortom, ontwikkelde 
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kapitalistische staten worden welvaartsstaten. Rond 1960 vormen de sociale 
uitgaven in bovengenoemde zin in België en Nederland meer dan de helft van 
alle staatsuitgaven.' In Zweden vindt deze sprong over de grens van 50% 
tussen 1966 en 1968 plaats. 2 Rond 1981 besteden alle ontwikkelde 
kapitalistische staten, zelfs de Verenigde Staten en Japan, meer dan de helft 
van hun staatsuitgaven aan sociale doeleinden. 3 In de Scandinavische landen 
vormen de werknemers in het onderwijs, de gezondheidszorg en de sociale 
diensten, in termen van publieke tewerkstelling tussen tweederde en 
drievierde van alle werknemers in overheidsdienst. 4 In Nederland is in 1977 
ongeveer 5 7% van al het overheids- en semi-overheidspersoneel werkzaam 
in het onderwijs, de gezondheidszorg en de sociale diensten. 5 Men kan 
derhalve als slotconclusie wel stellen dat de westerse staten in grote lijnen 
post-bureaucratische welvaartsstaten zijn geworden. 

De sociaal-economische vertakkingen van de welvaartsstaat 

In de vorige paragraaf hebben wij geconstateerd dat de hedendaagse 
welvaartsstaat geen bejaarde instelling, bevattelijk voor de ziekelijkheden van 
de ouderdom, is. In tegendeet, de ontwikkelde welvaartsstaat is een recent 
verschijnsel dat veeleer wordt gekarakteriseerd door een, soms extravagante, 
jeugdige levenslust. De welvaartsstaat neemt tegenwoordig een centrale 
plaats in binnen de ontwikkelde kapitalistische maatschappijen. Dat komt tot 
uitdrukking in de betekenis van de welvaartsstaat als bron van inkomen. 

Tabel 3 geeft aan dat tussen eenvijfde (Japan) en eenderde (Nederland) van 
de huishoudens zijn inkomen rechtstreeks van de staat betrekt. 

Gerekend in termen van personen die een inkomen verwerven, is de 
betekenis van de welvaartsstaat nog groter. Tegen het einde van de jaren 
zeventig vormen pensioengerechtigden en ambtenaren samen meer dan de 

l. OECD, 'Statistica! and Technica! Annex', report no. SME/SAIR/SE83.02, Parijs, 1983 
(niet gepubliceerd), blz. 42 en 58. 

2. Berekend op basis van: Forsman, A., En theori om staten och de offentliga utgifterna, 
Uppsala, Almquist & Wiksell, 1980, blz. 133, en: OECD, National Accounts, 1963-1980, 
Parijs, 1982, blz. 209. 

3. OECD, 'Statistica! and Technica! Annex', o.c., blz. 33-69. 
4. 62% in Zweden in 1981, 68% in Denemarken in 1981, 76% in Noorwegen in 1980. Bij 

deze cijfers zijn de ambtenaren die werken in staatsinstellingen die opereren op de private 
markt, buiten beschouwing gelaten. De berekeningen zijn gebaseerd op: Nordisk Minister
rad, Den offentliga sektorns sysselsättningsutveckling i Norden under 1970-talet, Oslo, 1983, 
blz. 6. 

5. De kwartaire sector in de jaren tachtig, Den Haag, Staatsuitgeverij, 1980, blz. 147 en 241. 
Artsen, tandartsen en fysiotherapeuten die zich zelfstandig hebben gevestigd, zijn uitgeslo
ten, evenals mensen die in de particuliere kinderverzorging werkzaam zijn. 
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Tabel 3. De inkomensbron van huishoudens in enkele OECD landen als percenta
ge van lopende ontvangsten 

Inkomen door Inkomen als 
publieke Sociale ondernemers 
tewerkstelling• zekerheid•• of uit vermogen 

Verenigde Staten 131 12 17 

Japan 82 12 25 

Frankrijk 12 24 20 

Bondsrepubliek 
142 

Duitsland 
182 222 

Italië 103 17 28 

Nederland 121(9) 25 16 

Zweden 22 (12) 21 10 

Verenigd 
16 

Koninkrijk 
12 16 

* Voo• de Verenigde Staten, Japan en Italië, voor welke landen directe data niet voorhanden 
zijn in internationaal vergelijkbare bronnen, is het inkomen op basis van de publieke 
tewerkstelling geschat door het aftrekken van intermediaire consumptie van de uiteindelijke 
consumptieve uitgaven van de overheid. Daarbij kunnen wel wat operationele kosten zijn 
meegeslopen. Dubbeltelling kan in het geval van Zweden en Nederland het daadwerkelijke cijfer 
met ongeveer 1 procent verhogen. Alle gegevens zijn berekend vanuit het perspectief van de 
kosten voor de werkgever, inclusief de premies voor de sociale verzekeringen. Deze laatste zijn 
van groot belang voor Zweden en Frankrijk, van aanzienlijk belang voor Nederland, Italië en de 
Bondsrepubliek Duitsland, en van ondergeschikt belang in de Verenigde Staten, het Verenigd 
Koninkrijk en Japan. De Nederlandse en Zweedse cijfers tussen haakjes hebben betrekking op 
inkomens van overheidspersoneel zonder de werkgeverspremies voor sociale zekerheid. 
Nergens zijn de lonen van werknemers van staatsbedrijven opgenomen. 

** Sociale verzekeringen, bijstand en andere transfers aan ambtenaren. 

Noten 

l. 1978. 2. 1979. 3. 1976. 

Bronnen 

Berekend op basis van: OECD, National Accounts 1961-1980, Parijs, 1982, Vol. 11, nationale 
tabel 8 en annex 1; het inkomen uit publieke tewerkstelling in Frankrijk en de Bondsrepubliek 
Duitsland is berekend op basis van: IMF, Govemment Finance Statistics Yearbook 1982, 
Washington DC, 1982; Engelse, Nederlandse en Zweedse inkomens op basis van nationale 
bronnen: Social Trends, No. 13, Londen, HMSO, 1982, blz. 88; CBS, Nationale Rekeningen, 
Den Haag, Staatsuitgeverij, 1983, blz. 118; Arbetsmarknads-statistisk Arsbok 1982-1983, 
Stockholm, SOS, 1983, blz. 158 en 163. 
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helft van de kiesgerechtigden in Engeland en Zweden, en bijna de helft in de 
Bondsrepubliek Duitsland. In 1975 ontvangt in de Verenigde Staten 35% 
van de volwassen bevolking als ambtenaar of uitkeringsgerechtigde een 
inkomen van de staat. 6 

In Nederland zijn de pensioengerechtigden en ambtenaren niet zo talrijk 
-in 1981 ongeveer 30% van het electoraat. 7 Aan de andere kant is, gezien 
het structurele onvermogen van het Nederlandse kapitalisme om in werkgele
genheid te voorzien, het totale aantal mensen dat inkomen via de staat 
verwerft, erg groot. In 1983 is 49% van alle mensen beneden de pensioenge
rechtigde leeftijd van 65 die een inkomen genieten, voor dat inkomen 
afhankelijk van de welvaartsstaat, 27% als ontvanger van een sociale 
uitkering en 22% als overheids- of semi-overheidspersoneel.8 

De welvaartsstaat en de economische crisis 

Uiteraard heeft de huidige, nu al weer tien jaar durende internationale 
economische crisis de parameters van de welvaartsstaat beïnvloed. Uitgaande 
van de vroegere discrepantie tussen de dramatische groei naar volle wasdom 
enerzijds, en het relatieve gebrek aan aandacht voor en begrip van dit proces 
anderzijds, zou men mogen verwachten dat opnieuw een duidelijk verschil 
bestaat tussen de werkelijk plaatsvindende ontwikkelingen en de aandachts
punten binnen de publieke discussie. En dat laatste is inderdaad het geval. 

De welvaartsstaat bevindt zich op dit ogenblik onder zwaar ideologisch 
en politiek vuur. Een verschijnsel dat in zijn meest beknopte vorm het best tot 
uitdrukking komt in de verkiezing van de militante rechts-liberale regimes 
van Reagan en Thatcher, in de ondersteuning die zij krijgen van verscheidene 
andere regeringen (het meest onverdeeld van het kabinet Lubbers in 
Nederland), in de defensieve positie waarin de regering Mitterand en met 
deze de Amerikaanse Democraten, de Nederlandse en Deense sociaal
democraten zich bevindt en de wanorde binnen de Britse Labour Party. 
Binnen de sociale wetenschappen wordt de hoek waaruit de wind waait, het 
best waargenomen door de sterk gegroeide invloed en zelfgenoegzaamheid 

6. Berekend op basis van: Rose, R., Changes in Public Employment, Centre for the Study of Pu
blic Policy, University of Strathclyde, Glasgow, 1980, blz. 91. 

7. Ambtenaren berekend op basis van: Ministerie van Binnenlandse Zaken/Sociaal en 
Cultureel Planbureau, Over voorzi.eningengebruik en personeel in de kwartaire sector 1983-
1987, Den Haag, 1983, blz. 14, 67, 71 en 77. Artsen, tandartsen en fysiotherapeuten die 
zich zelfstandig hebbe)l gevestigd, zijn uitgesloten. Bevolking en kiesgerechtigden op basis 
van: CBS, Statistisch Zakboek 1982, Den Haag, 1982, blz. 23 en 75. Aangezien overheids
en semi-overheidspersoneel statistisch in manjaren is gegeven, is het aandeel van het 
electoraat slechts een ruwe indicator (het precieze percentage op basis van de cijfers was 29). 

8. Centraal Planbureau, Centraal Economisch Plan 1984, Den Haag, 1984, blz. 320. 
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van de anti-keynesiaanse economen. Belangrijke maatschappelijke instellin
gen kunnen evenwel nauwelijks worden afgebroken door louter retoriek, of 
die nu uit verkiezingsprogramma's afkomstig is of van academici. Laten wij 
derhalve een blik werpen op een aantal aspecten van de feitelijke ontwikke
ling. 

De invloed van de welvaartsstaat op de economische crisis 

Ontwikkelde kapitalistische welvaartsstaten blijven afhankelijk van de econo
mische cycli en de structurele crises van de internationale kapitalistische 
economie. De hedendaagse economische crisis heeft aangetoond dat gene
reuze stelsels van sociale zekerheid als zodanig nog geen garantie vormen 
tegen werkloosheid. Maar , ook tegenstanders van de welvaartsstaat kunnen 
hier weinig steekhoudende argumenten vinden. Er bestaat namelijk evenmin 
een omgekeerde verhouding tussen de uitbreiding van sociaal beleid en 
werkloosheid. 

Tabel 4. Werkloosheid, economische groei, en sociale uitgaven* 1 

Werkloosheid Economische groei Sociale uitgaven 

Australië 9.5 1.8 12.82 

België 14.9 1.5 32.6 

Bondsrepubliek 7.8 
Duitsland 

1.5 26.4 

Canada 1l.l 1.6 15.5 

Denemarken (10.6)4 1.6 29.0 

Finland 6.2 3.8 
123.32 

Frankrijk 18.2 1.8 123.8 

Italië 110.0 2.1 122.7 

Japan 12.6 4.3 112.5 

Nederland 114.0 0.7 129.1 

Noorwegen 12.8 2.5 121.0 

Oostenrijk 14.23 1.8 124.1 

Verenigd 113.1 l.l 119.02 

Koninkrijk 

Verenigde Staten 18.4 1.8 115.0 

Zweden 13.4 1.5 (13.9)5 

Zwitserland ( 0.4)6 1.5 9.47 
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Correlaties: 

Spearman's rangorde correlatieS 
tussen werkloosheid en economische groei: r = -0.50; 
tussen werkloosheid en sociale uitgaven: r = 0.35; 
tussen economische groei en sociale uitgaven: r = -0.34. 

De gestandariseerde werkloosheid als percentage van de werkende bevolking in het vierde 
kwartaal van 1983. 
Gemiddelde jaarlijkse groei van het BBP 1978-1983, in percentages. 
Overheidsuitgaven voor gezondheidszorg, transferbetalingen, publieke consumptie en uitgaven 
voor kapitaalgoederen exclusief onderwijs. 

Noten 

l. De opgenomen landen worden als representatief beschouwd voor alle ontwikkelde kapitalis
tische landen, behalve de kleinste, Usland en Luxemburg; Nieuw Zeeland is buiten beschouwing 
gelaten vanwege het feit dat betrouwbare data ontbreken. 2. 1980. 3. Derde kwartaal van 
1983. 4. Niet-gestandariseerd cijfer voor 1983. 5. De oorspronkelijke bron voor data 
bevat geen cijfers voor publieke consumptie en uitgaven voor kapitaalgoederen voor sociale 
diensten. Van deze laatste wordt aangenomen dat zij in ongeveer dezelfde verhoudingen staan 
tot de sociale transfers als in Denemarken. Dat wordt dan als een uiterst behoudende schatting 
beschouwd. 6. Niet-gestandariseerd cijfer voor 1982. 7. 1979. 8. Uitgaande van de 
geringere vergelijkbaarheid van de data zijn verschillen in werkloosheid van 0.5% of. minder en 
in sociale uitgaven van 1% of minder buiten beschouwing gelaten. Omdat evenwel het Zweedse 
cijfer voor 1980 lager is dan in 1981, wordt België als koploper met betrekking tot de sociale 
uitgaven beschouwd. 

Bronnen 

Werkloosheid: Denemarken: Det Okonomiske Rad, Danks Okonomi December 1983, Kopenha
gen. Direktoratet for Stalens lndkob, 1983, blz. 52; Zwitserland: OECD Observer, no. 127 
(maart 1984); de rest: OECD, Quarterly Labour Force Stalistics 1984, Parijs, 1984, blz. 76. 
Groei: 1982-1983, OECD Observer no. 127, 1978-1981, OECD, Economie Outlook no. 33 
(juli 1983), blz. 160; Sociale uitgaven: OECD, 'Statistica! and Technica! Annex', report no. 
SME/SAIR/SE/83.02, Parijs, 1983, niet gepubliceerd, blz. 31-69. 

Economische groei blijkt slechts beperkte voorspellende waarde te bezitten 
voor werkloosheid; maar eenvierde van de variatie in werkloosheid aan het 
einde van 1983 kan op basis van de hoogte van de economische groei tussen 
1978 en 1983 worden verklaard (r2 = 0.25). Tussen de omvang van de 
sociale uitgaven, waarvan onderwijs is uitgesloten om het meer controversiële 
aspect van de sociale zekerheid te accentueren, en weinig werkloosheid 
bestaat een geringe negatieve correlatie (r2 = 0.11 ), evenals tussen de sociale 
uitgaven en de economische groei (r2 = 0.12). Of anders gezegd, respectieve
lijk kunnen slechts eennegende en eenachtste van de variatie in werkloosheid 
en economische groei statistisch worden verklaard uit de groei van de sociale 
lasten. 
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Een uitgebreide argumentatie9 
- tegengesteld aan die van het McCrac

ken Rapport10 en andere conventionele wijsheden - kort en wellicht ietwat 
gechargeerd samenvattend, kan worden gesteld dat staten de werkloosheid, 
ook ten tijde van een diepe internationale economische crisis, door middel 
van een in hoge mate geïnstitutionaliseerde verplichting tot hoge werkgele
genheid, op een laag niveau kunnen houden. Daarbij is keynesiaans 
management van de vraag op zichzelf niet voldoende, maar dient te worden 
gekoppeld aan daarbij aansluitend monetair beleid en/of een uitgebreid 
toegespitst arbeidsmarktbeleid. Van doorslaggevende betekenis is een niet
marktgeorienteerde controle van de werkgelegenheid door middel van 
uitgebreide tewerkstelling en herscholing door de overheid zoals in Zweden, 
door subsidies van de zijde van de staat als in Noorwegen, door middel van 
werkgelegenheid in staatsbedrijven als in Oostenrijk, via een door de 
overheid ondersteund paternalisme zoals in Japan of door van overheidswege 
gecontroleerde immigratie in een van immigranten sterk afhankelijke econo
mie als de Zwitserse. 

Wanneer wij de omvang van de voorzieningen voor de sociale zekerheid 
combineren met de mate waarin volledige werkgelegenheid als doelstelling is 
geïnstitutionaliseerd, ontstaat de volgende typologie met betrekking tot 
sociale zekerheid en werkgelegenheid van welvaartsstaten. 

Schema l. Een typologie van hedendaagse welvaartsstaten 

Arrangementen voor 
sociale zekerheid 
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hoog 
ontwikkeld 

gemiddeld 
ontwikkeld 

minder 
ontwikkeld 

Volledige werkgelegenheid 
als geïnstitutionaliseerde 

doelstelling 

geïnstitutionaliseerd niet-geïnstitutionaliseerd 

Zweden 

Noorwegen 
Oostenrijk 

Japan 
Zwitserland 

België 
Denemarken 
Nederland 

Bondsrepubliek 
Duitsland 
Finland 
Frankrijk 
Italië 

Australië 
Canada 
Verenigde Staten 



Bronnen 

Tabel 4 (sociale uitgaven) en een analyse van het economische en arbeidsmarktbeleid 
uitgevoerd en uitgewerkt in: Therborn, G., Why Some Peoples Are More Unemployed Than 
Others, Londen, Verso, 1986. 

De driedeling voor de voorzieningen voor sociale zekerheid heeft vorm gekregen door te zoeken 
naar belangrijke breukpunten, zodat de afstand tussen de laagste score van de ene groep landen 
en de hoogste score van een volgende groep landen groter is dan de afstand tussen hetlaagste en 
tweede laagste land van de eerste groep landen. 

De omvang van de voorzieningen voor sociale zekerheid en de mate waarin 
volledige werkgelegenheid als beleidsdoelstelling is geïnstitutionaliseerd, 
variëren dus onafhankelijk van elkaar. Dat is een bevinding die een centrale 
plaats dient in te nemen in de discussies over en de analyse van de 
welvaartsstaat. 11 Wij kunnen de landen die in de typologie zijn ondergebracht 
op de volgende manier omschrijven. 

l. Sterke welvaartsstaten (Zweden), die een hoog ontwikkeld geheel 
van voorzieningen voor sociale zekerheid kennen en zelfs ten tijde van de 
zware wereldwijde economische crisis en een lage economische groei, in staat 
blijken, massa-werkloosheid te vermijden. 

2. Zwakke welvaartsstaten (België, Denemarken, Nederland), die een 
hoog ontwikkeld geheel van voorzieningen voor sociale zekerheid kennen, 
maar niet in staat zijn controle uit te oefenen op de arbeidsmarkt. 

3. Op volledige werkgelegenheid gerichte middelsoortige welvaartssta
ten (Noorwegen, Oostenrijk) die voorrang geven aan arbeidsmarktbeleid. 

4. Staten van sociaal-economische middelmaat (Bondsrepubliek Duits
land, Finland, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk), die zich noch ten 
aanzien van het sociaal, noch van het arbeidsmarktbeleid onderscheiden. 

5. Staten met een op volledige werkgelegenheid gerichte markt (Japan, 
Zwitserland), die zich sterk toeleggen op het handhaven van volledige 
werkgelegenheid, maar slechts in geringe mate aan de uitbouw van voorzie
ningen voor sociale zekerheid werken. 

6. Op de markt gerichte staten (Australië, Canada, Verenigde Staten) 
waar ondanks significante ontwikkelingen op sociaal terrein voorrang wordt 
gegeven aan de markt, waar het gaat om het veilig stellen van inkomen en 
werkgelegenheid. 

9. Deze argumentatie wordt ontwikkeld en verder empirisch onderbouwd in: Therborn, G., 
Why Some Peoples Are More Unemployed Than Orhers, London, Verso, 1986. 

10. McCracken, P. (e.a.), Towards Full Employmen! and Price Stability, Parijs, OECD, 1977. 
11. Manfred Schmidt kan op dit terrein als een voorloper worden beschou~d. Zie: Schmidt, 

M.G., 'Arbeitslosigkeit und Vollbeschäftigungspolitik', in: Leviathan, nr. 4, 1983. Onze 
analyse komt evenwel niet geheel overeen met de zijne. 
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De wereld van het ontwikkelde kapitalisme kent derhalve vele variaties 
met betrekking tot de publieke en individuele kansen om inkomen en werk te 
verwerven. 

De feitelijke invloed van de crisis 

Tabel 5 laat zien dat de gemiddelde jaarlijkse groei van de uitgaven voor 
sociale zekerheid in bijna al de hier onderzochte westerse landen (behalve 
Frankrijk) tussen 1975 en 1981 afneemt. Tot en met 1981 blijven de 
uitgaven evenwel met een aanzienlijk tempo toenemen. Weliswaar treden 
aanzienlijke jaarlijkse verschillen op, maar met uitzondering van Australiê en 
Canada in 1979 (en Nieuw Zeeland in 1980) is in geen enkelland sprake van 
een absolute daling. Wel kan een dergelijke ontwikkeling zich in specifieke 
programma's voordoen, veelal in de kinderbijslagregelingen. 12 

Voor ontwikkelingen na 1981 moeten wij onze toevlucht nemen tot diverse 
nationale gegevens. De regering Reagan heeft haar kortingen geconcentreerd 
op de (van een middelentest voorziene) programma's voor de armen, maar de 
uitgaven voor sociale zekerheid (pensioenen, arbeidsongeschiktheid, en 
weduwen en wezen) stijgen in reële termen tussen 1980 en 1983 met 15%, 
en de uitgaven voor de ziekenhuiskosten (voor bejaarden) met 25%. 13 In 
Engeland groeien onder Thatcher de staatsuitgaven voor sociale zekerheid 
van 25.336 miljoen pond in het belastingjaar 1978/79 (onder Labour) tot 
28.444 miljoen pond (in prijzen van 1978) voor het belastingjaar 
1982/83. 14 In Nederland zijn de netto overdrachten door de overheid aan 
huishoudens (onder aftrek van de premies voor de sociale zekerheid) 
toegenomen van een gemiddelde van 3,3% van het BBP* over de periode 
1976-1980 via 4,6% in 1981 (wanneer de sociaal-democraten deelnemen 
aan de regering) tot 5,5% in 1984, exclusief de groei die wordt veroorzaakt 
door de toeneming van de werkloosheid (en de uitkeringen op basis van die 
werkloosheid). 15 

Cijfers vertellen evenwel niet altijd de gehele waarheid. De uitgaven voor 
sociale zekerheid stijgen weliswaar nog steeds, maar dat kan niet verhelen dat 
pijnlijke bezuinigingen en maatregelen ter herverdeling van arbeid naar 

* (noot van de vertalers) BBP is het Bruto Binnenlands Produkt. 
12. Zie: OECD, 'Statistica) and Technica) Annex', Parijs, 1983, niet gepubliceerd. 
13. OECD Economie Surveys 1983-84, United States, Parijs, december 1983, blz. 15. Zie 

voor een interessant en informatief overzicht van Reagans budget en sociaal beleid een 
interview met het hoofd Begroting, David Stockman, in: Fortune, 6 februari 1984, blz. 35 

14. Sociale uitgaven in huidige prijzen: Central Statistica) Office, Social TrendS, nr. 13, 
Londen, 1983, blz. 90. De detlator voor consumptieprijzen uit: OECD, Economie Outlook, 
juli 1984, blz. 161. 

15. Centraal Planbureau, Centraal Economisch Plan 1984, o.c., blz. 157. 

74 



Tabel 5. De jaarlijkse groei van de uitgaven voor sociale zekerheid. 
In percentages. Constante prijzen voor 1970. 

1965-70 1970-75 1975-81 

Australië 5.0 15.4 2.52 

België 8.7 9.6 5.52 

Bondsrepubliek 5.7 8.0 2.1 
Duitsland 

Canada 12.1 12.1 3.3 

Denemarken 10.0 5.8 4.3 

Finland 11.3 10.0 5.!2 

Frankrijk 8.0 6.3 7.6 

Italië 7.8 8.1 3.3 

Japan 13.8 11.9 8.7 

Nederland 12.7 5.6 4.6 

Noorwegen 13.3 7.0 6.3 

Oostenrijk 5.8 5.5 4.8 

Verenigd Koninkrijk 5.8 6.0 5.1 

Verenigde Staten 9.7 9.3 3.1 

Zweden 10.9 9.7 4.6 

Zwitserland 8.9 10.4 2.7 1 

Gemiddelde 9.3 8.8 4.6 

* Uitgaven voor ziektekosten, ziekteverzekering, pensioenen, werkloosheid, kinderbijslag en 
andere transferbetalingen. 

Noten 

l. 1975-1979. 2. 1975-1980. 

Bron 

Berekeningen op basis van: OECD, 'Statistica! and Technica! Annex', Parijs, 1983, niet 
gepubliceerd. 

kapitaal en van armen naar welgestelden door regeringen worden doorge
voerd. En dat niet alleen door rechts-liberale regeringen, maar ook door 
coalitieregeringen waaraan sociaal-democraten deelnemen. De maatregelen, 
die in de diverse landen worden genomen, komen qua karakter veelal nauw . 
overeen: a. veranderingen vann de indexering van uitkeringen hetgeen een 
achterblijven bij de loonontwikkeling en een minder dan volledige compensa-
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tie van prijsstijgingen tot gevolg heeft; b. meer strikte rechtsgronden voor 
uitkeringen, bij voorbeeld werkloosheidsuitkeringen, en voor diensten die uit 
de algemene middelen worden gefinancierd; c. zekere tendensen in de 
richting van privatisering: de relatieve uitbreiding van het aantal bedden in 
particuliere ziekenhuizen in vergelijking tot die in ziekenhuizen van de 
overheid; het onderbrengen van overheidstaken, vooral in de gezondheids
zorg, in handen van particuliere organisaties; d. een tendens naar de
individualisering van rechten op sociale uitkeringen en het versterken van het 
'kostwinnersbeginsel'; e. rationaliseringen, vooral binnen de gezondheids
zorg; f. het verschuiven van kosten: minder herverdeling via het overheids
budget en meer nadruk op directe betalingen voor diensten en op verzeke
ringspremies. In België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk worden deze 
maatregelen dan nog begeleid door een discussie over een meer fundamente
le herziening van het stelsel van sociale zekerheid op basis van initiatieven die 
van overheidszijde worden genomen. 

Wat de welvaartsstaat in zijn geheel betreft, is de uitwerking van het 
crisisbeleid tot nu toe nog slechts marginaal geweest en, wat meer zegt, niet in 
staat de groeitrend te doorbreken. Maar het is de moeite waard na te gaan in 
hoeverre toch opgetreden beleidsveranderingen duiden op recente verschui
vingen in de politieke krachtsverhoudingen. 

De welvaartsstaat en politieke krachtsverhoudingen 

De explosieve groei van de welvaartsstaat in de jaren zestig en zeventig wordt 
op het politieke vlak vergezeld van een versterking van de positie van de 
arbeidersbeweging ten opzichte van het kapitaal. Dat is het gevolg van brede 
maatschappelijke processen die het patriarchaat en de controle van het gezin 
over de produktie ondermijnen, een uitdaging vormen voor cliëntalistische en 
religieuze vormen van sociale controle en de verdeeldheid van klassen, de 
schaarste van arbeid op de markt vergroten en voor bezitlozen de afhankelijk
heid van de markt voor hun levensonderhoud verkleinen. 16 Deze ontwikke
ling loopt uit op een compromis tussen de belangrijkste politieke actoren, 
waarbij de voorzieningen van de welvaartsstaat een belangrijke plaats 
mnemen. 

Welke ontwikkeling maken de politieke krachtsverhoudingen vanaf 197 5 
door? In de meeste landen komt het compromis ten gevolge van de 

16. Zie: Therborn, G., 'De vooruitzichten van de arbeidersbeweging en de veranderingen in het 
ontwikkelde kapitalisme', in: Komma, jaargang 4, nr. 4 (februari 1985), pp .. 135-179. 
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economische crisis onder sterke druk te staan. Om de vraag wat zorgvuldiger 
te beantwoorden hebben wij voor een aantal westerse landen een meer 
diepgaande analyse gemaakt van het sociale beleid van de overheid tijdens de 
crisis. 17 Als eerste resultaat presenteren wij twee schema's: het eerste bevat 
een overzicht van het moment waarop de 'crisisverklaring' wordt afgelegd, de 
'eerste belangrijke bezuinigingen' worden doorgevoerd en de discussie over 
een 'meer fundamentele herziening van het stelsel van sociale zekerheid', als 
belangrijk onderdeel van de welvaartsstaat, wordt geëntameerd; het tweede 
geeft een overzicht van de regeringssamenstelling op die momenten. 

Schema 2. Het sociale zekerheidsbeleid: een opeenvolging van activiteiten 

Eerste 
Crisis- belangrijke Fundamentele 
verklaring* bezuinigingen** herziening*** 

Belgie 1976 1980 1983 

Bondsrepubliek 
1975 1977 

Duitsland 

Denemarken 1980 1980 

Frankrijk 1982 

Nederland 1978 1980 1983 

Oostenrijk 1983 

Verenigd Koninkrijk 1976 1977 1983 

Zweden 19801 

1. In Zweden wordt de 'crisisverklaring' uitgevaardigd door de zittende rechtse regering in 
1980. Na hun terugkeer aan de regeringsmacht door de sociaal-democraten in september 
1982, worden de bezuinigingen die op de 'crisisverklaring' volgen, ongedaan gemaakt. 

* 'Crisisverklaring' refereert aan het ogenblik waarop de regering aankondigt dat het sociale 
zekerheidsbeleid drastisch moet worden gewijzigd. 

** Als criterium voor 'eerste belangrijke bezuinigingen' gebruiken wij drie momenten: aller
eersttwee kwantitatieve: treedt er eenjaarlijkse groei van minder dan 2% op binnen de uitgaven 
voor sociale zekerheid en/ of doet zich een daling van de groei met meer dan 3% voor; daarnaast 
een meer kwalitatief moment: zijn bovengenoemde veranderingen in meer kwantitatieve zin de 
resultante van duidelijke veranderingen in beleid. 

••• 'Fundamentele herziening' refereert aan die actie(s) van de regering waarmee deze het 
initiatief neemt tol een mogelijke fundamentele herziening van het stelsel van sociale zekerheid 
in zijn geheel, of althans wezenlijke delen daarvan. Veelal wordt dat ingeleid door de instelling 
van een onderzoekscommissie met een nogal ruim geformuleerde onderzoeksopdracht. 
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Schema 3. Het sociale zekerheidsbeleid en de regeringssamenstelling* 

Crisis-
verklaring 

België coalitie 

Bondsrepubliek 
links 

Duitsland 

Denemarken links 

Frankrijk links 

Nederland rechts 

Oostenrijk links 

Verenigd Koninkrijk links 

Zweden rechts 

Eerste 
belangrijke 
bezuinigingen 

coalitie 

links 

links 

rechts 

links 

Fundamentele 
herziening 

rechts 

rechts 

rechts 

* Wij hebben hier de driedeling gehanteerd: 'rechts' (conservatief-liberaal-confessioneel}, 
'coalitie' (sociaal-democratie in een evenwichtige coalitie met een van de rechtse partijen) en 
'links' (een regering die door de sociaal-democraten wordt gedomineerd). 

Een eerste conclusie die kan worden getrokken, luidt dat op het moment dat 
de crisisverklaring wordt afgelegd (en ook de eerste belangrijke bezuinigingen 
worden doorgevoerd), met een of twee uitzonderingen (Nederland en 
Zweden) de sociaal-democraten een coalitieregering vormen (in België met 
de confessionele en liberale partijen), of binnen de regering een meerder
heidspositie innemen. Ten tweede, dat de discussies over een meer funda
mentele herziening van het stelsel van sociale zekerheid en het lanceren van 
concrete plannen in die richting alleen plaatsvinden onder rechtse regerin
gen. In de twee landen waar de discussie het verst is gevorderd en de regering 
concrete plannen ter herziening naar voren schuift, is rechts relatief het best 
vertegenwoordigd binnen de regeringen die de crisisverklaring afleggen en de 
eerste belangrijke bezuinigingen doorvoeren. In de twee landen waar de 
discussie is aangekaart door conservatieven en liberalen, Denemarken en het 
Verenigd Koninkrijk, zijn de sociaal-democraten na een (lange) periode van 
regeren verslagen en naar de oppositiebanken terug verwezen. 

Deze ontwikkelingen leggen er getuigenis van af dat onder de oppervlakte van 
de betrekkelijk ongestoorde groei van de welvaartsstaat een verandering van 
de politieke krachtsverhoudingen heeft plaatsgevonden. Een ontwikkeling die 
aandacht verdient met het oog op de toekomst van de welvaartsstaat. 

I 7. Zie: Roebroek, J ., De politieke toekomst van de sociale zekerheid: politieke eisen en 
maatschappelijke krachtsverhoudingen, Den Haag, 1986, hoofdstuk 3. 
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Deze verandering van de krachtsverhoudingen moet niet uitsluitend als 
een resultaat van veranderingen van electorale voorkeur worden gezien. Het 
betreft een meer structurele ontwikkeling, niet alleen van de maatschappelij
ke en politieke verhoudingen, maar ook van het maatschappelijke en 
politieke klimaat in meer algemene zin. Dat alles vormt het krachtenveld 
waarbinnen politieke partijen, vakbonden, werkgeversorganisaties en andere 
maatschappelijke organisaties besluiten van regering, parlement en andere 
organen trachten te beïnvloeden. Meer in het algemeen kunnen binnen dat 
krachtenveld met het oog op de welvaartsstaat twee fronten worden onder
scheiden: aan de ene kant die organisaties en krachten die een meer 
selectieve benadering voorstaan (privatisering, inperking van rechten, strikte
re regels voor de toewijzing van uitkeringen, etc.) en aan de andere kant die 
organisaties en krachten die een meer solidaire benadering voorstaan 
(handhaving en waar nodig uitbreiding van de voorzieningen). Deze tweede
ling wordt nog door een derde positie gekenmerkt, een 'versterking van het 
centrum'. Dat is geen pat-situatie, in de zin dat de politieke ruimte om te ma
noeuvreren is ingedamd. Deze positie bezit haar eigen dynamiek, gebaseerd 
op een interne logica: oplossingen worden gezocht in de richting van een 
vermindering van de sociale uitgaven en bezuinigingen op welvaartsvoorzie
ningen, zonder het algemene kader van de bestaande regelingen aan te tasten 
en de algemene doelstelling van de welvaartsstaat te verlaten. 

In termen van politieke krachten bestaat dat eerste front uit conservatie
ve en liberale partijen, grotere en kleinere delen van confessionele partijen, 
werkgeversorganisaties, en soms middenklassenorganisaties; het andere is 
samengesteld uit sociaal-democratische, communistische en andere progres
sieve partijen, vakbonden en organisaties van belanghebbenden en uitke
ringsgerechtigden. De versterking van het centrum is veelal het gevolg van 
het naar het centrum opschuiven van delen van de confessionele partijen 
en/of delen van de sociaal-democratische partij. 

De ontwikkelingen van de politieke krachtsverhoudingen sedert 1975 wijzen 
op een overgang van een meer solidaire oriëntatie naar een meer selectieve 
oriëntatie . 

.Meer in het algemeen kunnen wij evenwel de gevolgtrekking maken dat zelfs 
in een situatie waarin een selectieve oriëntatie overheerst, de weerstand tegen 
vèrgaande veranderingen van de welvaartsstaat zo groot is, dat een funda
mentele reconstructie van die welvaartsstaat tot nu toe is uitgebleven. Zelfs in 
Nederland is ondanks de belangrijke nederlaag van de vakbeweging in 
december 1983 de positie van de krachten die een solidaire oriëntatie 
voorstaan, niet zodanig verzwakt, dat de aangekondigde herziening van het 
stelsel van sociale zekerheid in haar geheel kan worden doorgevoerd. 
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Schema 4. Verschuivingen in de krachtsverhoudingen tussen een meer solidaire 
en een meer selectieve oriëntatie* 

Dominantie 
solidaire 
oriëntatie 

Belgie 

Bondsrepubliek 1975-1977 
Duitsland 

Denemarken 1975-1980 

Frankrijk 1975-1982 

Nederlnd 1975-1977 

Oostenrijk 1975-1982 

Verenigd Koninkrijk 1975-19776 

Zweden 1975-1980 
1982-nu 

Versterking 
van centrum 
positie 
1975·nu 

1977-nu 

1980-1982 

1982-nu 

1977-1982 

1983-nu 

1976-1979 

1980-1982 

Dominantie 
selectieve 
oriëntatie 

1983-nu 

1982-nu 

1979-nu 

* Dit overzicht is gebaseerd op verkiezingsuitslagen, veranderingen in regeringssamenstelling, 
bezuinigingsactiviteiten, en het resultaat van botsingen tussen genoemde fronten 

De toekomst van de welvaartsstaat 

Op basis van het hierboven aangedragen materiaal en de gemaakte analyse 
komen wij tot de conclusie dat de welvaartsstaat een belangrijke en niet te 
ontmantelen instelling van de ontwikkelde westerse landen vormt. Of, om het 
nauwkeuriger te formuleren, deze institutie is op basis van democratische 
middelen niet te ontmantelen. De omvang van dat deel van de bevolking dat 
voor zijn inkomen van de welvaartsstaat afhankelijk is, waarborgt dat zolang 
democratie en geavanceerd kapitalisme samengaan, de kern van de wel
vaartsstaat veilig is. Deze vaststelling gaat in tegen nogal wat verwachtingen 
van rechts en angsten van links. Bij die constatering willen wij het evenwel 
niet laten. Wij hebben aangegeven dat de welvaartsstaat als een variabele, en 
derhalve niet als een statische grootheid moet worden beschouwd. Een 
voorspelling van de toekomst dient dus rekening te houden met mogelijke 
variaties. Ons algemeen analytisch kader bevat twee centrale drijfveren van 
de ontwikkeling van de welvaartsstaat: sociaal-economische ontwikkelingen 
en de socio-politieke krachtsverhoudingen. 

Sociaal-economische druk 

De belangrijkste drijfveer achter de ontwikkeling van de welvaartsstaat is de 
vergrijzing van de bevolking van de ontwikkelde kapitalistische landen, met 
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wellicht België als enige uitzondering. 111 Deze vergrijzing leidt niet alleen tot 
meer pensioengerechtigden en meer hulp aan ouden van dagen, ze betekent 
tevens een versnelde groei van de gezondheidszorg. Voor Nederland is 
berekend dat in de periode tussen 1981 en 2000 een groei van de uitgaven 
(voor pensioenen, verpleegtehuizen, bejaardenhuizen, welzijnswerk voor 
ouderen en medicijnen) van meer dan 20% nodig is om het bestaande 
voorzieningenpeil te handhaven. 19 

Een volgende stimulans van de sociale uitgaven komt van de werkloos
heid. Op dit ogenblik wijzen bijna alle voorspellingen op een blijvend hoog 
percentage werklozen in tweederde van de ontwikkelde kapitalistische lan
den, die er sedert 197 5/7 6 niet meer in zijn geslaagd min of meer volledige 
werkgelegenheid te garanderen. Dat betekent dat een grote groep burgers 
feitelijk permanent werkloos zal zijn. Behalve in België zijn de werkloosheids
verzekeringen niet toegerust langdurige en permanente werkloosheid het 
hoofd te bieden. Onder de bestaande politieke verhoudingen leidt massale 
werkloosheid naar alle waarschijnlijkheid tot een steeds groter wordende 
druk om de economische voorzieningen voor langdurig werklozen op een 
niveau te brengen dat boven het (middelen-getoetste) sociale minimum ligt. 

Een derde belangrijke bron van het stijgen van de sociale uitgaven 
vormt de bevolkingsgroei. In de meeste Westeuropese landen is de huidige 
reproduktievoet negatief, en het is waarschijnlijk dat sociaal beleid wordt 
geëntameerd om de voortplanting te stimuleren. Dat is in Zweden bijvoor
beeld al een zaak waar consensus over bestaat. 

Ten vierde is aan te nemen dat het aantal alleenstaande moeders 
toeneemt. Vooral in landen met hoge werkloosheid en een laag percentage 
werkende vrouwen, leidt dat tot een toenemende vraag naar sociale bijstand. 

De reeds zichtbare tendens tot het afnemen van de uitgaven voor 
openbaar onderwijs, een gevolg van de demografische veranderingen in de 
westerse landen, kan de druk op de sociale uitgaven aanmerkelijk verlichten. 
In Nederland kan dat tussen 1981 en 2000, onder handhaving van het 
bestaande niveau van voorzieningen tot een vermindering van de uitgaven 
met 20% leiden.20 

Fiscale beperkingen 

De fiscale beperkingen voor het sociale beleid zijn geen absoluut gegeven. Zij 

18. OECD, 'Statistica! and Technica! Annex', o.c., blz. 94-108. 
1 9. Sociaal en Cultureel Planbureau, Collectieve uitgaven en demografiSche ontwikkeling 1970-

2000, Rijswijk, 1984. 
20. Sociaal en Cultureel Planbureau, Collectieve uitgaven en demografiSche ontwikkeling 1970-

2000, o.c., blz. 86. 
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worden in hoge mate politiek bepaald en door uitkomsten van het beleid 
beïnvloed. De aanhoudende crisis neemt niet de gestalte van een permanente 
depressie aan, zoals de huidige opgang, waarbij een groeivoet van 2,5% in 
1984 voor de Europese Gemeenschap is voorspeld en een van 4,5% voor de 
OECD in haar geheel, bewijst.21 In een analyse van de zeven belangrijkste 
westerse landen schat het OECD-secretariaat dat, ten gevolge van een·daling 
van de uitgaven voor onderwijs, een constant aandeel van de sociale l!itgaven 
aan het BBP een gemiddelde jaarlijkse groei van 0, 7% van de sociale 
uitkeringen veilig stelt.22 Over het geheel bezien, bestaat derhalve weinig 
reden om niet aan te nemen dat het huidige niveau, en zelfs een iets hoger ni
veau van sociale zekerheidsvoorzieningen kan worden gehandhaafd. 

Toch moeten hier nog twee zaken nader worden aangestipt. Allereerst zijn 
pensioenregelingen in veellanden uitermate gevoelig voor een lage groeivoet 
enjof hoge werkloosheid. In sommige landen zijn derhalve al herzieningen 
doorgevoerd, en daaropvolgende zijn niet uit te sluiten. 

Ten tweede zijn in sommige landen al grote overheidsschulden ontstaan. 
De groeiende rentelast van deze schulden en de versmalde beleidsmarges ten 
gevolge van grote structurele tekorten blijven druk uitoefenen op het 
toekomstig sociaal beleid. Dat geldt vooral voor Italië en België, maar ook, zij 
het in mindere mate, voor Canada, Denemarken, Nederland en Zweden. 23 

Socio-politieke krachten met betrekking tot eisen aan en ter 
verdediging van de welvaartsstaat 

Ten minste één belangrijke machtsfactor achter de welvaartsstaat groeit, en 
wordt in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid actiever en meer eisend. 
Dat zijn de oudere mensen, de 'bejaarde burgers'. Hun aantal groeit, en zij 
worden actiever en vitaler als gevolg van een combinatie van toenemende 
levensduur en de lager wordende pensioengerechtigde leeftijd. De bejaarden 
maken ook verreweg het meest gebruik van de welvaartsstaat. Pensioenen en 
gezondheidszorg vormen in alle landen het hoofdbestanddeel van de uitgaven 
voor sociale zekerheid. Zoals de Franse deskundige Anne-Marie Guillemard 
heeft gezegd: 'De welvaartsstaat is in de eerste plaats een "bejaarden
welvaartsstaat". '24 De eisen van bejaarden ten aanzien van sociale, culturele 
en recreatieve voorzieningen nemen in omvang toe, en zij blijven ongetwijfeld 

21. Centraal Planbureau, Centraal Economisch Plan 1984, o.c., blz. 19. 
22. OECD, Problems of Growth and Control. Social Expenditures 1960-1990, Parijs, 1985. 
23. De hoogte van de overheidstekorten is te vinden in: OECD, Economie Outlook, Parijs, juli 

1984, blz. 27. 
24. Guillemard, A.M., Old Age and the We({are State, Londen, 1983, blz. 97. 
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waakzaam met betrekking tot hun pensioenrechten en het niveau van dat 
pensioen. 

Een andere belanghebbende groep, die opkomt voor de omvang van de 
huidige welvaartsstaat, zijn de mensen die in dienst van de overheid dan wel 
semi-overheid werken. Hun aantal neemt in de nabije toekomst nog maar 
nauwelijks toe, maar het is al zeer aanzienlijk: tussen eenvierde (in Zweden) 
en eentiende (Verenigde Staten, Bondsrepubliek Duitsland en Italië) van de 
economisch actieve bevolking. 25 Dit is een categorie werknemers, die zeer 
goed is georganiseerd en uitstekend in staat is haar opvattingen en eisen naar 
voren te schuiven. 

De werkgelegenheid binnen de instellingen van de welvaartsstaat is vooral 
belangrijk voor de emancipatie van vrouwen, die gewoonlijk daar het 
merendeel van de banen bezetten. Grootschalige aanvallen op de welvaarts
staat stuiten derhalve naar alle waarschijnlijkheid ook op verzet van vrouwen, 
zowel binnen als buiten die instellingen. 

Tenslotte is er dan nog de arbeidersbeweging, vandaag de dag de belangrijk
ste protagonist van de welvaartsstaat. In landen met een hoge werkloosheid is 
zij op dit moment danig verzwakt, en wordt een tendens in de richting van een 
sterkere scheiding tussen werknemers in de particuliere en de overheidssec
tor zichtbaar. Maar zelfs nu ze nog maar kort geleden verzwakt is, neemt de 
arbeidersbeweging in de meeste ontwikkelde kapitalistische landen toch altijd 
nog een, in historisch perspectief bezien, sterke positie in en bezit zij een 
groot aantal verworven rechten. 26 

Voorwaarden van een ontmanteling van de welvaartsstaat door 
rechts 

Wij hebben boven al een aantal redenen opgesomd van onze overtuiging dat 
de welvaartsstaat langs democratische weg onomkeerbaar is, en ook ons 
geloof dat in de nabije toekomst zelfs succesvolle bezuinigingsronden en 
inperkingen de basis ervan niet kunnen aantasten. Afzonderlijke landen 
verschillen echter wat betreft de mate waarin zij voor- dan wel tegenstanders 
zijn van de hedendaagse welvaartsstaat, en een toenemende divergentie kan 
niet worden uitgesloten. Integendeel, er zijn sterke gronden aanwezig om een 
in de komende vijf tot tien jaar verder uiteengroeien van de ontwikkelde 

25. Berekend op basis van: Rose, R., Understanding Big Government, Londen, 1984, blz. 132 
en 139. 

26. Therborn, G., 'De vooruitzichten van de arbeidersbeweging ... ', o.c. 
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kapitalistische landen te verwachten. Dat is voornamelijk de resultante van de 
niet altijd en overal gelijke invloed van de hedendaagse economische crisis, 
vooral op de ontwikkeling van de werkloosheid. De enorme verschillen in het 
werkloosheidspercentage, zoals uit tabel 4 moge blijken, hebben om twee 
redenen naar alle waarschijnlijkheid een blijvende, divergente invloed. Ten 
eerste wijzen alle schattingen van de OECD erop dat deze verschillen voor de 
rest van de jaren tachtig blijven bestaan.27 Ten tweede, hetgeen ten dele ook 
een verklaring is van het voorafgaande, heeft de massale werkloosheid, in 
tegenstelling tot de voorspellingen of angsten van vóór de crisis, niet tot 
massaal socio-politiek oproer geleid. Nederland blijft met zijn massale 
werkloosheid even kalm als Zweden met zijn geringe werkloosheid. 

Alvorens verder te gaan, willen wij nog een belangrijke constatering doen. 
Politiek en beleid lenen zich niet voor wetenschappelijke voorspelling. Liever 
dan te verwachten dat hun specifieke voorspellingen uitkomen, doen politico
logen er goed aan de titel van een verhalenbundel van André Maurois, 
Taujours l'inattendu arrive (het is het onverwachte dat altijd optreedt) als 
belangrijke leidraad van de ontwikkeling van beleid te beschouwen. 

Wij formuleren onze voorspellingen dus veeleer in een voorwaardelijke 
vorm: 'als A dan (waarschijnlijk) B'. 

De belangrijkste voorwaarden van het tot zekere hoogte ontmantelen van de 
welvaartsstaat door rechts vormen de verdeeldheid, de demoralisatie, het 
uiteenvallen en een op zijn minst gedeeltelijke marginalisering van de brede 
coalitie waarbinnen de voorstanders van de welvaartsstaat zijn samenge
bracht en waarop de uitbouw van de welvaartsstaat in de jaren zestig en 
zeventig rust. Het totstandbrengen van een meerderheidscoalitie gericht 
tegen de welvaartsstaat, toegewijd aan de kapitaalaccumulatie en aan de 
ideologie van het vrije ondernemen, lijkt in de nabije toekomst niet mogelijk. 
Het beste bewijs van deze bewering wordt geleverd door de vergelijkende 
klassenanalyse van Erik Olin Wright. Wright combineert het wetenschappe
lijk engagement van het Althusseriaanse marxisme met de post-orthodoxe 
theoretische verfijning en de grootschalige empirische surveys van de Ameri
kaanse 'Big Science'. De resultaten van zijn onderzoek tonen dat zelfs in de 
Verenigde Staten ongeveer 60% van de werkende bevolking op zijn minst 
een minimum aan klassebewustzijn bezit. In Zweden is het overeenkomstige 
cijfer 90%.28 

27. Of massale werkloosheid een kenmerk blijft van sommige ontwikkelde kapitalistische 
landen in de jaren negentig, is een vraag die wij hier nog niet kunnen beantwoorden. Maar 
wij beschouwen de totale afwijzing van die mogelijkheid door de schrijvers van het ILO 
rapport lnto the twenty-first century: The development of social security, Genève, 1984, blz. 
11 en 102, als onverantwoord optimistisch. 
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Wat zijn dan eigenlijk de voorwaarden van de verdeeldheid, de 
demoralisatie, het uiteenvallen en de gedeeltelijke marginalisering van de 
'welvaartsstaatcoalitie '? Allereerst, grote werkloosheid en/ of andere vormen 
van verslechtering van de werkomstandigheden, die zich voordoen onder een 
regering waarbinnen de grootste partij links van het midden een belangrijke 
positie inneemt. De geschiedenis van landen met een lage werkloosheid 
ondersteunt de stelling dat dergelijk, in hoge mate politiek, falen niet in de 
eerste plaats moet worden toegeschreven aan het open karakter van de 
nationale economie, en derhalve de grote invloed van het internationale 
economische systeem, maar aan de halfslachtigheid en de innerlijke strijdig
heid van het beleid zelf. De verkiezingsnederlagen van de Britse Labour Party 
(in 1979), van de Amerikaanse Democraten (in 1980), de Deense sociaal
democraten en van centrum-links in Nederland in 1982, passen in dit 
patroon, evenals de huidige defensieve houding van de regering Mitterand. 

De oorspronkelijke verdeeldheid en demoralisatie van de krachten van 
links en centrum-links moeten evenwel door rechts worden gecontinueerd om 
belangrijke veranderingen van de welvaartsstaat mogelijk te maken. Voor dit 
continueren bestaan een aantal mogelijke opties, die elkaar niet uitsluiten. 

Als tweede op onze lijst van belangrijke en meest betrouwbare bronnen van 
verdeeldheid, staat de demoralisatie en het uiteenvallen van links, een duale 
sociaal-economische ontwikkeling. Een duale economie en maatschappij -
met aan de ene kant een dynamische en goed functionerende sector en aan 
de andere kant een stagnerende sector met de ellende van lage lonen en 
werkloosheid - is op middellange termijn het bewuste of onbewuste het doel 
van nieuw rechts. En het is een feit dat sommige ontwikkelde kapitalistische 
maatschappijen deze karaktertrekken, die eerder als exclusieve kenmerken 
voor landen vande Derde Wereld werden beschouwd, beginnen te vertonen. 
Zo wordt in het Verenigd Koninkrijk een groei van de ~erkloosheid van 5% 
in 1979 naar 12% in 1982 vergezeld van een lichte toeneming van de vraag 
naar consumptiegoederen, gemeten in constante prijzen. 29 De Amerikaanse 
economie groeit met 7,6% tussen 30 juni 1983 en 30 juni 1984, maar de 
werkloosheid bedraagt op 30 juni 1984 nog steeds 7,1 %. 30 Hoe meer een 
duale economie en maatschappij hun intrede doen, des te groter wordt de 
druk om te komen tot ontmanteling van de welvaartsstaat. De huidige 
opleving in de internationale economische cyclus heeft waarschijnlijk sterke 

28. Wright, E.O., 'What is Middle about Middle Class?', in: Prokla, 1985, tabellen 2 en 5. Zie 
verder: Wright, E.O., Classes. Theoretica! and Empirical Problems in Marxist Class 
Analysis, Londen, 1985. 

29. Economie Trends, Londen, Central Statistical Office, maart 1983, blz. 10 en 36. 
30. The Economist, 28 juli/3 augustus 1984, blz. 83. 
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duale effecten, ook in maatschappijen waarin een minder extreem beleid 
wordt gevoerd dan in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De 
economie trekt alweer aan in België, Canada, Denemarken en Nederland, 
maar de massale werkloosheid - en de ellende van de werklozen - blijft 
onverminderd voortbestaan. 

Het beheer van een duale economie is evenwel voor een belangrijk deel 
afhankelijk van het karakter van het politieke systeem. Dat vormt onze derde 
variabele: hoe meer elitair een politiek systeem is, des te groter zijn de 
kansen van een aanval van rechts op de welvaartsstaat. Een belangrijke 
maatstaf voor het meten van de mate van elitisme is de opkomst bij 
verkiezingen. Wat dat betreft kunnen de westerse landen op dit moment in 
drie groepen worden onderverdeeld. Allereerst de 'exclusieve democratieën', 
Zwitserland en de Verenigde Staten met een opkomst van ongeveer 50% van 
de kiezers; vervolgens de 'democratieën met beperkte deelname', met een 
participatiegraad van 70-85%, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Nederland, 
Finland, Denemarken en Noorwegen; en tenslotte de 'democratieën met 
volledige deelname', de rest.31 Elitaire politiek, versterkt door een verkie
zingssysteem waarbij degene die de meeste stemmen in een kiesdistrict haalt, 
wint, heeft tot gevolg dat Thatcher en Reagan door minder dan eenderde van 
het electoraat zijn gekozen. 

Tenslotte is er ook beleid dat door zijn inhoud tot nederlagen van links leidt. 
Wij zijn in onze lijst van variabelen die de mate van succes van aanvallen van 
rechts op de welvaartsstaat bepalen, begonnen met te wijzen op de noodlotti
ge gevolgen van een minder dan volledig engagement met volledige werkgele
genheid in de periode 197 5-1982. Wij eindigen deze met een opsomming 
van een aantal beleidsalternatieven die een blijvende dominantie van rechts 
verzekeren. Vanuit het perspectief van rechts kunnen deze alternatieven als 
beleidsdoeleinden worden gezien. 
a. Het ontbreken van eenheid tussen vakbeweging en de politieke partijen die 
de arbeidersbeweging vertegenwoordigen. Hoe groter de kloof tussen beide 
krachten, des te beter zijn de kansen van de aanslagen op de welvaartsstaat 
van rechts. Dit is enerzijds een zaak van institutionele structuren - de mate 
waarin de partijen die een elitistisch middenklasse-karakter dragen, in 
tegenstelling staan tot de vakbonden. De Amerikaanse, Britse, Nederlandse 

·en Franse situatie duidt hierop. Anderzijds wordt die kloof ook door het 
voorgestane beleid bepaald, zoals de Schulterschluss tussen de SPD en de 
vakbonden in Duitsland na het heengaan van de regering-Schmidt duidelijk 
maakt. 

31. European Management Forum, Report on International Competitiveness 1984, Genève, 
1984, tabel 10.03. Het Franse cijfer is gecorrigeerd met het oog op de presidentsverkie
zingen van 1 981. 
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b. Concessies vanuit een zwakke positie in de hoop op wederkerigheid. Het 
toegeven op collectief onderhandelde lonen en uitkeringen vanuit een 
verzwakte positie brengt naar alle waarschijnlijkheid hoofdzakelijk interne 
verdeeldheid en demoralisatie voort, en leidt niet tot gelijkwaardige tege
moetkomingen van de tegenpartij. Deze tactiek is gevolgd door enkele 
Amerikaanse vakbonden, vooral die van de metaalarbeiders, en massaal door 
de Nederlandse vakbeweging, daarin bijgestaan door de Partij van de Arbeid. 
Het belangrijkste en meest voor de hand liggende gevolg is evenwel het 
versterken van het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn van de rechtse politieke 
partijen en de werkgevers. De Westduitse bonden en sociaal-democratie 
hebben na het verloren gaan van de regeringsmacht een andere weg 
ingeslagen. Het gevolg daarvan is dat meer respect wordt opgebracht voor de 
belangen van de arbeidersbeweging. 
c. Selectief sociaal beleid. Er bestaat binnen het sociale beleid een keuzeoptie 
tussen algemeen en selectief beleid. Om zoveel mogelijk effectief en tevens 
algemeen te zijn, dient het beleid een groot aantal uitkeringen toe te laten en 
hoge eisen te stellen aan de kwaliteit van de sociale zekerheid. Dat maakt het 
geheel zeer kostbaar en kan tot vermindering van de herverdelende effecten 
leiden. Selectieve voorzieningen neigen ertoe van lagere kwaliteit te zijn of 
althans te worden. Tevens is of wordt selectief beleid in toenemende mate 
kwetsbaar voor politieke aanvallen, aangezien het aantal begunstigden 
beperkt is. Hoe selectiever de sociale uitkeringen en voorzieningen, hoe meer 
alleen gericht op de armsten, des te waarschijnlijker zijn de pogingen deze te
rug te dringen. Dus naarmate vakbonden en partijen die links van het 
centrum staan een selectief sociaal beleid volgen, bij voorbeeld in de vorm 
van 'basisvoorzieningen' en 'basisuitkeringen' met naar keuze een boven
bouw, des te waarschijnlijker is het dat aanvallen zich op deze 'basisvoorzie
ningen' richten. 
d. Gedecentraliseerd arbeidsvoorwaardenbeleid. De kracht van de arbeiders
beweging, en de 'welvaartsstaatcoalitie' in haar geheel, rust op het aantal 
mensen dat erbij is betrokken en de mate van eenheid van de coalitie. In zo
verre het beleid dat wordt gevoerd niet vanuit deze twee aspecten vertrekt, 
neemt de kracht van rechts en de coalitie die tegen de welvaartsstaat is 
gericht, toe. Dat betekent meer concreet dat hoe meer de collectieve 
onderhandelingen worden gedecentraliseerd, hoe meer wordt gekozen voor 
de specifieke situaties in de collectieve en de particuliere sectoren, in de 
bedrijfstakken en ondernemingen, des te sterker de positie van het kapitaal 
en aan de coalitie tegen de welvaartsstaat is. 

Een korte afsluiting 

De welvaartsstaat vormt een hoofdbestanddeel en een (met democratische 
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middelen) onomkeerbaar element van de ontwikkelde kapitalistische maat
schappijen. De hedendaagse discussie over de crisis van de welvaartsstaat is 
nauwelijks meer dan een ideologische rage, die door serieuze onderzoekers 
niet ernstig genomen kan worden. Anderzijds mag worden verwacht dat de' 
westerse welvaartsstaten in de nabije toekomst diverse wegen van ontwikke
ling volgen. Het falen vanaf 1975 om volledige werkgelegenheid te handha
ven blijft voortdurend van invloed. Daarnaast lopen de reacties op eerdere 
mislukkingen uiteen. De Westduitse arbeidersbeweging schijnt van het 
verleden te hebben geleerd, terwijl in Nederland een versterking van links 
van het centrum waarschijnlijk slechts tot nieuwe nederlagen leidt. 

Wij wensen evenwel te eindigen met de stelljng dat de toekomst nog vele 
opties openlaat. Het politieke in ons blijft de volledige werkgelegenheid en de 
sociale zekerheid toegewijd. Wij hopen met dit artikel te hebben bijgedragen 
aan de verheldering van de weg die naar een dergelijke toekomst kan leiden. 
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'De wereldeconomie is zeer 
schokgevoelig geworden.' 

Interview met CPN-econoom Boe Thio 

Kees Bakker* 

Inleiding. De economische geschiedenis van de afgelopen vijftien jaar is rijk 
aan spectaculaire gebeurtenissen. Er deden zich twee oliecrisissen voor en twee 
'gewone' crisissen en er was ook twee keer een fase van herstel. In 1974 ging 
voor het eerst in tientallen jaren de produktie in absolute termen omlaag en in 
1980 deed zich voor het eerst een daling van de privé-consumptie voor. Het 
was een tijdvak waarin de dollar heen en weer bewoog van extreem goedkoop 
naar extreem duur. De werkloosheid nam een ongehoorde omvang aan. 

Op al dat spektakel blikt Boe Thio in dit gesprek terug. Hij maakte het al
lemaal mee, als econoom en voor een belangrijk deel ook als politicus, als 
bestuurder van de CPN. 

De bedoeling van het interview is het signaleren van ontwikkelingen die 
over een wat langere periode zichtbaar zijn. We hebben om die reden ons niet 
aan de chronologische volgorde van de gebeurtenissen gehouden, maar vooral 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de twee crisissen uit deze periode met 
elkaar te vergelijken. 

Het gesprek eindigt niet optimistisch. De oorzaken van de crisisverschijn
selen uit de jaren zeventig zijn, aldus Thio, nog steeds niet uitgewerkt en de 
problemen zijn, betoogt hij, intussen zo groot geworden, dat ze binnen het 
bestek van het huidige instrumentarium niet meer op te lossen zijn. 

De oliecrisis van 1973 en de crisis van 1974/75 markeren het einde van een 
periode van snelle economische groei. Maar in ons land was er al na 1971 
sprake van oplopende werkloosheid en dalende investeringen. Kwamen met 
andere woorden niet al ruimschoots voor de oliecrisis de grenzen van de groei 
in zicht? 

Ja, dat kun je achteraf wel zeggen. Ik denk niet dat er veel mensen zijn 
die dat op dat moment ook zagen. 

* Kees Bakker is journalist van De Waarheid. 
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De Club van Rome? 
Er waren in die tijd wel denkbeelden over de beperktheid van de 

mogelijkheden van economische groei. Maar het is de vraag of die gedachten
gangen pasten op de gebeurtenissen die zouden volgen. 

Wij zagen in die tijd ook wel crisisverschijnselen, maar we zagen niet de 
grondstoffenschaarste als de fundamentele oorzaak ervan. En ik denk dat dat 
ook achteraf gezien niet onjuist is. De ideeën van de Club van Rome zijn 
intussen ook uitgedoofd. 

Maar het is wel zo, dat niemand meer een economische groei wil, die vooral ge
baseerd is op een toenemend gebruik van grondstoffen. 

Dat is juist. Maar er waren in die tijd ook wel andere gedachtengangen, 
waaruit volgde dat het einde van een tijdperk van groei in zicht kwam. De be
langrijkste aanwijzing voor problemen was de inflatie, die overal sterk 
toenam. 

Dat was voor verschillende economen ook wel een reden om bezorgd te 
zijn: inflatie, gepaard gaande met tendensen naar een lagere groei. In 
Amerika deed zich met de recessie van 1970 het verschijnsel voor van 
inflatie gepaard gaande met teruglopende produktie, de beroemde stagflatie. 
De combinatie van inflatie en een verminderende volume-conjunctuur begon 
zich dus vanaf het einde van de jaren zestig af te tekenen. 

In Nederland deden zich al bepaalde structurele problemen voor vanaf 
het midden van de jaren zestig. Er ontwikkelde zich dus stof voor een 
crisisperiode. Snelle centralisatie van kapitaal, dat wil zeggen: concentratie 
op verschillende markten, veel fusies, veel eerste tekenen van sanering, de 
combinatie van inflatie en veel lenen door bedrijven. Er was een geweldige 
uitbreiding van het krediet, zoals dat aan het eind van een periode van 
expansie vaak voorkomt. 

En als dan de conjunctuur verandert, is Nederland ook een land dat er extra 
door getroffen wordt. 

Waar het snel instort, ja. 

Grote economie effectiever 

Eind 1974 slaat de conjunctuur om. Tot halverwege 1975 is er een recessie en 
dan gaat de economie zich weer herstellen. Kenmerkend voor dit herstel is, dat 
het geleid wordt door de Verenigde Staten. Daar is het het meest uitgesproken. 
In West-Europa stagneert het herstel vrij snel. Hoe komt dat? 

Ook voordien liep de conjunctuur in de Verenigde Staten steeds iets 
voor op de rest. Het samenvallen van de neergang in West-Europa en de 
Verenigde Staten in 197 4/7 5 is een gevolg van de oliecrisis. Dus het 
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vooropgaan van de Verenigde Staten is op zichzelf niet zo vreemd. Belangrij
ker is waarschijnlijk, dat de conjunctuur in West-Europa zich moeizamer 
herstelt dan in de Verenigde Staten. Na de crisis van 1980 herhaalt zich dat 
in nog veel sterkere mate. 

Eén van de belangrijkste oorzaken is het feit dat de Amerikaanse 
economie een grote economie is en de Westeuropese economieën in een 
crisissituatie versplinterd opereren. De coördinatie van het beische politiek 
overblijft, valt in een grote economie beter te benutten. 

Dus Dekker van Philips heeft gelijk als hij zegt dat er zo snel mogelijk een Eu
ropese industriële gemeenschap moet komen? 

De oplossing die je moet zoeken is punt twee. Maar de snelheid van het 
herstel is in beide gevallen, zowel in 1976/77 als in 1983, toe te schrijven 
aan een betrekkelijk expansief beleid in de Verenigde Staten. En dat is daar 
vrij snel effectief. Daar staat overigens tegenover, dat het restrictieve beleid 
in de Verenigde Staten ook tamelijk •ingrijpend is geweest. 

Als je naar de intensiteit van het herstel kijkt, moet je over een iets 
langere termijn zien. In de Verenigde Staten zijn de schommelingen uitge
sprokener dan hier. In Nederland en West-Duitsland bij voorbeeld, heb je 
een betrekkelijk laag gemiddeld groeitempo, maar de val is minder diep en 
het herstel is ook minder scherp. Per saldo is het verschil daarom niet zo 
groot. 

Maar op het gebied van de werkgelegenheid wel. 
Ja, dat is zo. In een groot aantal Westeuropese landen blijft de 

werkloosheid in 197 6 en 1977 hoog. Ook in Nederland. Dat wil zeggen, je 
ziet dan eigenlijk voor het eerst een situatie van conjunctuurherstel zonder 
daling van de werkloosheid. In de Verenigde Staten daalde de werkloosheid 
wel in die jaren en nam de werkgelegenheid ook toe, terwijl in Nederland de 
afgelopen tien, vijftien jaar een voortdurende vermindering van de werkgele
genheid in een aantal belangrijke sectoren te zien bleef. Dat is een belangrijk 
verschil. Je ziet dat niet alleen in perioden van herstel, maar ook op langere 
termijn. Het zal dan ook wel niet-conjuncturele oorzaken hebben. 

De dienstensector speelt daar een andere rol dan hier? 
Vermoedelijk wel. Maar een bevredigende analyse ervan bestaat eigen

lijk niet. 
Tegenover de groei van de werkgelegenheid staat de trend naar een heel 

erg lage groei van de arbeidsproduktiviteit. In West-Europa zie je het 
omgekeerde: stagnatie van de werkgelegenheid en een snellere stijging van 
de arbeidsproduktiviteit. Een conclusie zou kunnen zijn dat het groeipoten
tieel in West-Europa dus groter is. 

91 



Het zijn in de Verenigde Staten voor een groot deel banen tegen een 
hongerloon, parttime-dienstverbanden enzovoort. Het is dus niet noodzakelij
kerwijze een teken van kracht. 

Politiek maakt conjunctuur grillig 

Een ander verschijnsel is, dat de dollar gedurende die hele periode tot in 1980 
vrij gestaag daalde. 

Dat heeft de economie van de Verenigde Staten wel wat begunstigd. In 
West-Europa werd het vergroten van de uitvoer problematisch. Een drasti
sche verhoging van de uitvoer naar derde landen werd bemoeilijkt. Tegelij
kertijd werd de uitvoer van kapitaal naar de Verenigde Staten langzamerhand 
groter. Dus de Verenigde Staten zijn een belangrijk ontvangerland geworden 
voor buitenlandse investeringen gedurende de laatste helft van de jaren 
zeventig. 

Heeft dat het herstel daar versneld? 
Het is een ontwikkeling, die het herstel mogelijk maakt. Omdat het 

herstel sneller verloopt dan elders, ontstaat er een betalingstekort en dat 
wordt gefinancierd door het buitenland. 

Het aardige is, dat dat na 1980 precies omgekeerd ligt. De dollar gaat weer 
stijgen, maar er blijft kapitaal naar de Verenigde Staten stromen en doet zich 
daar een imposant herstel voor. 

Het is de vraag hoe imposant dat eigenlijk is. Dat zal de toekomst nog 
moeten leren. De conjunctuur is heel grillig geworden. Dat moet je wel in 
aanmerking nemen als je zegt dat het herstel imposant is. Je ziet een heel 
snelle economische groei in de Verenigde Staten in 1983 en een deel van 
l 984 en je ziet daarop volgend de economische groei ook weer snel afnemen. 

In dat snelle herstel van de conjunctuur in de Verenigde Staten zitten 
politieke elementen. Het werd bevorderd door belastingverlagingen, door 
tijdelijke verhoging van de uitgaven. 

Die Keynesiaanse politiek blijkt wel te werken. 
Tijdelijk wel. Een wijziging van het belastingpeil heeft vrij snel invloed 

op de economie, vooral als het samengaat met een bepaalde trend die er toch 
al is. 

Er was toch al een inhaalvraag, bij voorbeeld op het gebied van de 
woningbouw, er was een inhaalvraag naar duurzame consumptiegoederen. 
Vermindering van belastingen kan tegen die achtergrond snel effect krijgen. 
Maar de conjunctuur wordt er tegelijkertijd veel grilliger op. Het ziet er nu 
wel naar uit dat het einde van die golf bereikt is. 
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Is het feit dat politieke factoren in het Amerikaanse herstel een zo grote rol spe
len, een reden om er wantrouwig tegenover te staan? 

Ja, ik denk het wel. Het is van beperkte aard. Het heeft iets van een 
zeepbel. Het gaat snel en je ziet ook het tekort op de lopende rekening en het 
overheidstekort in heel korte tijd huizenhoog groeien. 

Maar is het niet van duurzame aard? 
Er zal ongetwijfeld weer een keer komen. En het gevolg is dat de 

wereldeconomie zeer schokgevoelig wordt. Voor heel veel 1anden kun je een 
vergrote instabilitieit van de economische betrekkingen met het buitenland 
waarnemen. 

Overcapaciteit vertraagt de modernisering 

Terug naar het herstel na 1974/75. Waarom stagneerde dat in West-Europa 
zo snel? Er is wel gezegd: dat komt omdat er onvoldoende kapitaal vernietigd 
is door de crisis. 

In een aantal sectoren van de zware industrie ontstonden grote overca
paciteiten die niet waren voorzien. Ik herinner me bij voorbeeld · dat de 
Hoogovens tot in het midden van de jaren zeventig nog het plan hadden om 
de capaciteit uit te breiden tot tien miljoen ton. Daar is nooit iets van 
gekomen. In de chemische industrie bestonden in het begin van de jaren 
zeventig plannen om enorm uit te breiden, waarbij men ervan uitging dat de 
afzet in hetzelfde tempo zou blijven groeien. Daarbij kwam dat een aantal 
sectoren, zoals de scheepsbouw, structureel in moeilijkheden was geraakt. 
Daar was niet alleen een teveel aan capaciteit, maar ook een grotere 
gevoeligheid voor de internationale concurrentie ontstaan. 

Voor de staalindustrie in West-Europa gold dat ook. Dat kan een rol 
gespeeld hebben in de traagheid van het herstel. Het betekende dus dl}t het 
motief om te investeren in veel bedrijfstakken plotseling wegviel. Er bleef 
lang een overcapaciteit bestaan. 

Conclusie: als er geen overheidssteun was verleend aan die bedrijfstakken, dan 
was het probleem veel eerder opgelost. Als de staalindustrie in Lotharingen bij 
voorbeeld eerder over de kop was gegaan, zou de Westeuropese staalmarkt zich 
veel eerder hebben hersteld. 

Dat is de vraag. Er is in de internationale betrekkingen steeds meer een 
klimaat van protectie ontstaan, afspraken om bedrijfstakken in stand te 
houden en afspral:en om in een gereglementeerd tempo bedrijfstakken af te 
bouwen. Dat gold ook voor de Nederlandse scheepsbouw. In een door de EG 
bepaald tempo is de capaciteit daar afgebouwd. Er waren afspraken over het 
niveau van de capaciteit, die uiteindelijk bereikt zou moeten worden. Of de 
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markt zich eerder hersteld zou hebben? Dat zie ik niet zo direct. Dat hangt af 
van de vraag. 

Hoe sneller de capaciteit terugloopt, hoe eerder de prijzen weer op peil zijn. 
Je zou lunnen zeggen dat een snellere afbouw van de capaciteit meer 

mogelijkheden voor Hoogovens geboden zou kunnen hebben. 

Hoogovens is gedwongen geweest om gedurende een groot deel van de jaren 
zeventig niet te investeren omdat er geen afzet was. Daardoor is de modernise
ring vertraagd. 

Dat zou je kunnen zeggen. 

En dat wordt nu met een hoop staatssteun ingehaald. 
Ja. 

Nederland tot lage lonenland maken helpt niet 

Een andere oorzaak van de traagheid van het herstel zouden de lonen kunnen 
zijn. Dat thema- de loonkosten zijn te hoog- ging vrij snel een grote rol spelen 
in de politiek. 

Dat was toen in Nederland het grote discussiepunt. In mijn ogen was dat 
sterk overdreven. Er is in het midden van de jaren zeventig door het Centraal 
Planbureau een geweldige nadruk gelegd op de arbeidskosten, de verhouding 
tussen loonpeil en prijzen. Daarmee kwam de teruggelopen winstgevendheid 
centraal te staan als oorzaak van de werkloosheid. Er werd dus een koppeling 
gelegd tussen lonen en werkloosheid. 

Ik denk dat zo'n directe relatie tussen lonen en werkgelegenheid niet 
gelegd kan worden. Het bewijsmateriaal daarvoor was ontoereikend. Maar 
belangrijker is de ontwikkeling op lange termijn. De Nederlandse economie 
moest overgaan van een situatie waarin de lonen laag waren, van een 
economie die gebaseerd was op groei van de export door lage lonen, naar een 
ander stadium waarin de groei van de export gebaseerd wordt op het 
technisch peil van de produkten, op een hoge scholingsgraad, op een goede 
infrastructuur enzovoort. 

De Nederlandse economie was er in het begin van de jaren zeventig aan toe om 
over te gaan naar een ander stadium. En toen die overgang volop bezig was, 
werd het opeens crisis. Ging dat proces daardoor stagneren? 

Voor wat Nederland betreft is het gaan stagneren. Men ging de lonen 
beperken, maar dat had op zichzelf veelal geen invloed op de uitvoer. 
Pogingen om de ontwikkeling terug te draaien zijn nu eenmaal gedoemd om 
te mislukken. Je moet niet verwachten, dat de oude situatie terugkeert als de 
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regering erin slaagt om van Nederland weer een lage lonenland te maken. 
Dat je dan weer puur op grond van hetlage loonpeil een geweldige groei van 
de export krijgt. 

De modelberekeningen over wat de uitvoer zou moeten doen op grond 
van de loonmatiging kwamen niet uit en doen dat nog steeds niet. Vanaf het 
midden van de jaren zeventig voldoet de uitvoer niet aan de verwachtingen 
die gesteld worden op grond van de loonontwikkeling. 

Dat is waar Duisenberg in het laatste jaarverslag van de Nëderlandse Bank op 
wees. De groei van de uitvoer was in 1984 volgens hem achtergebleven bij de 
mogelijkheden. 

Er zijn verschillende oorzaken. Onder andere het feit dat die produkten 
ook elders gemaakt worden. Misschien ook wel dat de prijsgevoeligheid niet 
zo groot is. Men achtte de prijsgevoeligheid van de uitvoer altijd heel groot. In 
de jaren zestig berustte de groei van de uitvoer op het feit dat de wereldhan
del zich heel snel uitbreidde. Dus steeg het volume van de uitvoer heel snel. 
Daarbij heeft het lage loonpeil in vergelijking met dat van andere landen 
mogelijk geholpen. Maar op het moment dat het loonpeil in de verschilende 
landen vrijwel hetzelfde is geworden - zoals dat in de jaren zeventig het geval 
was - lijken veranderingen van de concurrentiepositie niet meer zo belang
rijk. 

Het zijn intussen ook markten waar de groei uit is. ]e kan hoog springen en 
laag springen, maar veel afzetvergroting is er dan niet te halen. 

Het is een soort dumping, waar men het mee probeert. Door verlaging 
van de loonkosten een groter marktaandee.l verwerven. Maar dat blijkt 
moeilijk te gaan. Er zijn nu andere zaken die een rol spelen. Kwaliteit bij 
voorbeeld. 

Sanering verliep onbeheerst 

]e zegt dat de overschakeling van een lage lonen-economie naar een ander 
soort economie, gebaseerd op kwaliteit, stagneerde. Ligt daar niet een 
belangrijke oorzaak van het aarzëlende herstel? ledereen praatte in die tijd 
over de nodige herstructurering van de economie. Het ministerie van Economi
sche Zaken kwam speciaal met een structuurnota. Maar die nieuwe structuur 
kwam er niet. 

Nee, dat duurt ook heel lang. Het voeren van een beleid in die zin blijkt 
vrij lastig te zijn in een open economie als de Nederlandse. De beslissingen 
daarover werden goeddeels binnen de concerns genomen. Het enige wat de 
economische politiek van de overheid daaraan bijdraagt, is het verschaffen 
van subsidies op aanvraag. Veel meer is het niet. 
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Is dat niet zo'n effectieve weg? 
Het is een dure weg. En het is moeilijk te bepalen wat het oplevert. 

De discussie over de herstructurering van de economie werd gevoerd tegen de 
achtergrond van een verwachte internationale herstructurering. In het kader 
van een verandering van de internationale arbeidsverdeling zouden de meer 
klassieke industrieën naar Derde Wereldlanden verhuizen. Hier zou dan de 
'high-tech' tot ontwikkeling moeten komen. In hoeverre is dat gelukt? 

Er is door de politiek niet veel gedaan aan die internationale herstructu
rering. De wereldhandel werd uiteindelijk steeds moeilijker beheersbaar. 
Maar die herverdeling is voor een deel toch wel, los van elke overheidsstu
ring, op gang gekomen. 

Er zijn dáár wel werven gebouwd, maar er zijn hier ook werven gebleven. Er is 
dáár wel staalcapaciteit gebouwd, maar hier wordt ook nog steeds staal 
geproduceerd. Men beconcurreert elkaar nu. 

Dat is niet helemaal waar. De capaciteit van een aantal industrieën, 
zoals staal, de scheepsbouw, de textiel, is in West-Europa relatief sterk 
afgenomen. Je ziet ook een herverdeling binnen Europa. Italië bij voorbeeld 
heeft een veel grotere staalcapaciteit dan vroeger, terwijl andere landen, 
Engeland bij voorbeeld, belangrijk minder hebben. 

Nederland loopt in dat proces voorop. Van de textiel bij voorbeeld is 
vrijwel niets overgebleven. Hetzelfde geldt voor de grote scheepsnieuwbouw. 
Als er een beleid gevoerd zou zijn, dat gericht was op het herstructureren van 
bedrijfstakken - maar een dergelijk beleid is nauwelijks van de grond 
gekomen - dan zou het misschien mogelijk zijn geweest om meer van de 
confectie- en de textielindustrie of van de scheepsbouw te behouden, dan nu 
gebeurd is. Het is in die sectoren veel sneller gegaan dan in de ons 
omringende landen. 

Zou je kunnen zeggen, dat de herstructurering van de Nederlandse industrie 
maar voor de helft geslaagd is: er verdwenen wel oude industrieën, maar er 
kwamen geen nieuwe voor in de plaats? 

Dat is in elke crisis zo. Zo ging het in de jaren dertig ook. Er werd snel 
gesaneerd. De werkgelegenheid nam snel af en daar kwam in die omstandig
heden geen nieuwe industrie voor in de plaats. Dat is nu ook zo. Nieuwe in
dustrie komt pas als de economische groei weer op gang komt. 

Investeren is griezelig geworden 

Er is van ondernemerszijde na de crisis van 1974/75 nogal de nadruk gelegd 
op de verslechterde vermogensverhoudingen. De verplichtingen aan de banken 
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waren zo groot, dat er geen ruimte was voor investeringen. 
Dat heeft vast en zeker een rol gespeeld. In de tijd dat de inflatie hoog 

was, dus tot het midden van de jaren zeventig, was het voordelig om veel 
schuld te maken. Bij een rentevoet die nog altijd achterbleef bij het 
inflatietempo betekende het verslechteren van de vermogensverhouding een 
voordeel voor de onderneming. Er stond een premie op. In de periode daarop 
gebeurde het omgekeerde. Teruglopende inflatie en langzamerhand het 
oplopen van de rente. Toen werd het dus onvoordelig om schuld te maken. 

Was de rente te hoog voor een behoorlijk herstel? 
De rente steeg, terwijl het beleid gericht was op een vermindering van 

de inflatie. 

Maar eigenaardig is dan wel, dat na 1980, als de ondernemers er goed in sla
gen om hun vermogen op peil te brengen, grote winsten, grote kasvoorraden ... 

Dat is één van de verschillen tussen de recessie van het midden van de 
jaren zeventig en die van het begin van de jaren tachtig. Halverwege de jaren 
zeventig nam het aandeel van de winsten in het nationaal inkomen af en _het 
aandeel van de lonen nam toe. Dat is wat je noemt conjunctureel normaal. Er 
ontstaat overcapaciteit. Daardoor neemt de winst af, terwijl de loonsom daar 
veel langzamer op reageert. In de recessie van 1980 tot 1983 zie je dat het 
loonpeil van stabilisatie overgaat in een daling. Vrij drastisch zelfs. En dat 
wordt bij het conjunctuurherstel nog eens aangedikt. Je ziet een totaal andere 
uitwerking van de conjunctuur op de inkomensverdeling. 

Maar in geen van beide gevallen leidt het tot investeringen. 
De verklaring die de Nederlandse Bank geeft, is er een op grond van 

een soort leerproces. De ondernemers zijn eraan gewend geraakt dat de 
ontwikkeling kan tegenvallen en ze wachten dus tot alle voorwaarden gunstig 
zijn, zowel wat betreft de rendementsverwachtingen als ook de stabiliteit van 
de afzet. Men accepteert liever het feit dat er te weinig capaciteit is op een ge
geven moment, dan dat men overcapaciteit schept op grond van een 
ontwikkeling die wel verwacht wordt, maar waarover men nog niet voldoende 
zekerheid had. 

Ze vinden het te griezelig. 
Ja, en daar zit wel wat in. Het vermijden van risico's speelt een heel gro

te rol. Die risico's zijn dan ook groot. De wereldeconomie maakt geen erg sta
biele indruk. Neem alleen al de risico's in verband met de verandering van de 
wisselkoersen. Als je ziet dat de dollar in een paar jaar van twee gulden naar 
drie guld~n tachtig gaat. .. 
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Het is niet te berekenen wat een investering op gaat leveren. 
Dat is heel moeilijk, ja. 

Maar is het voor Westeuropese ondernemers niet met name zo griezelig omdat 
ze sterk zijn in produkten, die extra gevoelig zijn voor de conjunctuur? 

Zeker in Nederland is er nog steeds een specialisatie op een aantal 
produkten waarvan de afzet afhankelijk van de conjunctuur sterk schommelt. 
En waarbij het moeilijk te voorspellen is, waar ongeveer de volgende piek 
valt. 

Wat misschien ook een rol speelt, is dat investeringen niet alleen 
betrekking hebben op uitbreiding van de capaciteit, maar meestal ook op 
wijziging van de produktiemethoden. En het is wel aan te nemen, dat er 
gewacht wordt op een moment, dat zo'n wijziging van de produktiemethoden 
snel kan worden doorgevoerd. Er is bijvoorbeeld in het bankwezen al 
jarenlang sprake van automatisering van belangrijke takken. Ik denk dat er 
gewacht wordt op een moment, dat dat met zo min mogelijk tegenstand kan 
worden doorgevoerd. Op zo'n moment zal er wel vrij veel geïnvesteerd gaan 
worden, maar vermoedelijk met verlies van veel werkgelegenheid. 

Is dat niet al bezig in het bankwezen? 
Het komt op gang. Het is in elk geval een van de aspecten van de 

conjunctuurbeweging van de laatste vijftien jaar. Het is opvallend dat het 
herstel van de conjunctuur steeds gepaard gaat met verlies van wèrkgelegen
heid of met een uitbreiding van werkgelegenheid die gecompenseerd wordt 
door vermindering elders. Daardoor blijft de werkloosheid steeds enorm 
hoog, komt het trapsgewijs hoger te liggen. 

Overheidsuitgaven werden onbeheersbaar 

Als oorzaak van het trage herstel na de crisis van 1974/75 is genoemd, dat de 
overheidsuitgaven de pan uit gerezen waren. Een culinaire beeldspraak die in 
die tijd heel veel gebruikt werd. 

Het is een ingewikkelde dialectiek. Aan de ene kant is de groei van de 
overheidsuitgaven noodzakelijk geweest voor de stabiliteit van de economi
sche groei in de periode daarvoor. De uitbreiding van de investeringen door 
de overheid, uitbreiding van het voorzieningenpeil, dat was allemaal nodig -
ik wil niet zeggen dat alles nodig was - maar in grote lijnen was de uitbreiding 
van de overheidsbestedingen nodig om de economische groei op gang te 
houden. 

Maar op den duur ging het wel sneller dan nodig was? 
Misschien. In ieder geval was die uitbreiding vanaf een bepaald moment 
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niet meer een gestuurd proces. 
Een beetje klassiek gezegd: het zijn verschillende economische structu

ren naast elkaar. Het bedrijfsleven wordt geregeerd door concurrentie, de 
wetmatigheden van een kapitalistische produktiestructuur, en de produktie 
en dienstverlening van de overheid wordt daardoor in eerste instantie niet 
beïnvloed. En dat zou in een gesloten economie nog niet zo'n enorm 
probleem zijn, maar die verschillende structuren botsen op elkaar in een 
open economie, omdat de marktsector winst wil. Het is een conflict dat in de 
produktiewijze die we hebben, ingebakken zit. Het vloeit voort uit de 
internationale concurrentie die is gericht op het maken van winst. Dat brengt 
met zich mee dat de omvang van de collectieve sector op een gegeven 
moment een rol gaat spelen in het concurrentieproces. Terugdringing ervan 
kan gezien worden als versterking van de concurrentiepositie, mits die 
bezuinigingen worden doorgesluisd naar het winstinkomen. En dat is de 
inhoud van de economische politiek van de laatste paar jaar. 

De overheidssector levert aan de ene kant wel vraag op, maar vanaf een 
bepaald moment is bezuinigen voor het bedrijfsleven winstgevender dan het 
uitbreiden van de vraag. Het is de bekende tegenspraak van kosten en vraag. 
V anclaar dat aandringen op bezuinigingen, ook als dat weinig rationeellijkt en 
het ook niet veel economische groei oplevert. Want dat is ook zo: die 
bezuinigingen leveren geen economische groei op. 

Ze kunnen de economische groei op den duur zelfs bedreigen, beperken. Neem 
bij voorbeeld de capaciteit van het wegennet, de files. 

Bij voorbeeld. Maar ook bezuinigingen op het onderwijs hebben op een 
wat langere termijn een beperkend effect. En zo kan je wel meer dingen 
opnoemen. 

Je zegt dat de groei van de overheidsuitgaven onbeheersbaar werd. De zaak 
raakte uit ba/p,ns. Is het moment waarop dat gebeurde ook nader aan te geven? 

Het is lastig om te zeggen wanneer het precies begint. De overheidsin
vesteringen beginnen al aan het eind van de jaren zestig af te nemen. Ze wor
den verdrongen door meer uitgaven aan personeelskosten. Dan komen de 
bezuinigingen op de personeelsuilgaven en gaan die uitgaven een steeds 
kleiner deel uitmaken van het totaal. In de situatie die dan ontstaat, gaan de 
uitgaven voor de sociale zekerheid en de sociale voorzieningen een steeds 
groter deel vormen van de totale collectieve uitgaven. 

Het opvangen van de gevolgen van de crisis kostte opeens heel· veel 
geld. De werkloosheid nam geweldig toe. Er zijn allerlei regelingen die meer 
geld kosten als de inkomens gaan dalen. Huursubsidie bij voorbeeld. De 
volgende fase is, dat het aandeel van de overdrachten en subsidies het 
grootste wordt. De regering ging veel meer geld aan bedrijven geven. 
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De Tilburgse economen Schouten en Kolnaar noemden dat dé oorzaak van het 
financieringstekort. 

Dat is misschien overdreven, maar de kapitaaloverdrachten zijn sterk 
toegenomen. Bovendien gingen de kosten van het tekort op zichzelf een rol 
spelen. Het viel samen met een stijging van de reële rente, dus de rente in 
verhouding tot de inflatie. Als er veel meer inflatie was geweest, dan zou het 
tekort niet zo snel zijn opgelopen. Maar nu werden de kosten van het 
financieringstekort heel snel voelbaar door een stijgende rentelast. Je had 
verder te maken met een daling van het nationaal inkomen. In 197 4/7 5 
gebeurde dat maar één jaar. Nu gebeurde dat een aantal jaren achter elkaar. 
En dat leidde tot lagere belastingopbrengsten. De diepte van de crisis speelde 
direct een rol. 

De onbestuurbaarheid werd duidelijk op het ogenblik dat de economi
sche groei afnam. Het bleek steeds moeilijker te voldoen aan het totaal van de 
eisen die aan de overheidsuitgaven worden gesteld. 

Eigenlijk manifesteert deze onbeheersbaarheid zich pas op het ogenblik 
dat het tekort onvoorzien oploopt, in het begin van de jaren tachtig dus. 

De marktsector en de collectieve sector vormen twee structuren naast elkaar, 
zeg je. Nu kent de marktsector een mechanisme dat een corrigerende werking 
heeft. Produkten waar geen vraag naar is, blijken onverkoopbaar. De collectie
ve sector heeft zo'n mechanisme niet. Heeft dat niet aan de p'roblemen 
bijgedragen? 

Voor een deel van de overheidsuitgaven is niet duidelijk of ze wel echt 
nodig zijn. Dat is zo. Er is een hoop zichzeifin het leven roepende ambtenarij. 

Is dat in de groeiende overheidssector niet steeds meer een probleem geworden? 
Ja, maar toch kun je dat niet zien als dé fundamentele oorzaak van de 

problemen. De grote stijging van de overheidsuitgaven zit zeker niet in de 
loonsom van de overheid. De kosten van de staatsschuld, de kosten van 
kapitaaloverdrachten, de subsidies aan bedrijven, de bijdrage aan de kosten 
van de werkloosheid, die posten zijn verantwoordelijk voor de stijging van de 
overheidsuitgaven. 

Dure dollar hield loonkosten laag 

De crisis van 1974/75 en de naweeën ervan werden in de politiek 'gecovered' 
door het kabinet-Den Uyl. In het beleid van dat kabinet heeft de loonmatiging 
een grote rol gespeeld. Dat begon met de machtigingswet eind 1973 en daar 
volgde een hele reeks loonmaatregelen op. 

De maatregelen die in 1974 genomen werden, waren -wel ingrijpend, 
maar wat het loonpeil betreft nog steeds gericht op het uitgangspunt dat de 
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koopkracht van het inkomen op peil zou blijven. Het was wel een ingrijpen, 
maar het was een beperkt ingrijpen. De bedoeling was het ruilvoetverlies tot op 
zekere hoogte door te geven aan de lonen. 

Als je terugkijkt over de afgelopen tien jaar, dan is het meeste looningrij
pen niet erg afhankelijk van de kleur van het kabinet, maar hoofdzakelijk 
terug te voeren op de positie die Nederland ten opzichte van het buitenland in
neemt. Wanneer er een ruilvoetverlies optreedt en als gevolg daarvan een 
verslechtering van de lopende rekening van de betalingsbalans verwacht 
wordt, dan komt er meestal een looningreep. 

Gegeven het bestaan van een stelsel van prijscompensatie komt een 
prijsstijging van de invoer immers met enige vertraging tot uiting in een 
loonsverhoging. Het doel van het looningrijpen is meestal om dat te doorkrui
sen. Dat geldt zowel voor wat er gebeurde in 1975 als ook voor de 
loonmaatregelen na de oliecrisis van 1979. 

Het ingrijpen van 1980 en 1981 was in hoge mate bedoeld om een 
bestedingsbeperking tot stand te brengen. Aan het eind van de jaren zeventig 
was de betalingsbalans van positief negatief geworden. Die situatie werd 
omschreven als een structureel tekort. De stijging van de olieprijs kwam daar 
nog eens bij. Dat liep samen. En dat was het motief voor het in gang zetten van 
een bestedingsbeperking. 

En die bestedingsbeperking is er ook gekomen, mede dankzij de werkloosheid 
die veel hoger was dan in de jaren zeventig. 

Daarom was het beleid ook verkeerd. Het leidde tot een veel lagere 
economische groei dan nodig was geweest. Nederland ging een beleid van 
bestedingsbeperking voeren met het oog op het negatieve saldo op de 
lopende rekening van de betalingsbalans. En dat gebeurde precies op het 
moment dat de crisis aan het uitbreken was. Dus de buitenlandse vraag viel 
weg en de binnenlandse vraag viel ook weg en daardoor ging het snel 
achteruit. En dat kostte veel arbeidsplaatsen, in de orde van zo'n 80.000 per 
jaar. Dat is zo'n twee procent van de beroepsbevolking. Als dan het aanbod 
van arbeid nog toeneemt, wordt het gauw vier of vijf procent. 

De looningrepen van de jaren zeventig waren dus een reactie op de verslechte
ring van de betalingsbalans. Maar hadden ze niet ook een verderstrekkend 
doel? 

De grote looningrepen van 197 4-197 6 en later van 1980-1981 waren 
een antwoord op het ruilvoetverlies, op de stijging van de invoerprijzen. Men 
probeert zo het inkomensverlies in de eerste plaats op de lonen af te 
wentelen. Het is in de eerste plaats een maatregel in de sfeer van de 
bestedingen. Daarbij geldt als tweede motief dat op deze wijze op een iets 
langere termijn de uitvoer gaat groeien en de bestedingen zich weer kunnen 
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herstellen. En dat werkt via de jnflatie. Het loonbeleid moet een lagere 
inflatie opleveren dan in de concurrerende landen. 

Een ideaal middel dus, die looningreep. Het werkt op de korte termijn én 
structureel. 

Ja, maar de uitwerking ervan wordt voor een deel weer teniet gedaan 
door de beweging van de wisselkoersen. 

Dat geldt voor de ontwikkeling van' na 1975. Na 1980 heeft de dure dollar een 
herhaling van het in werking treden van dit mechanisme voorkomen. 

Door de stijging van de koers van de dollar neemt de gulden niet zo 
spectaculair in waarde toe als anders het geval zou zijn geweest. 

Concluderend: wat verkocht kan worden door de relatief lage loonkosten, is 
eigenlijk het gevolg van een toevallige omstandigheid, namelijk van een dure 
dollar. 

Voor een deel wel, ja. 

En dat verandert ook weer als de dollar in waarde gaat dalen. 
Inderdaad, dat zou kunnen. 

Koopkracht werd te sterk benadrukt 

Zat de onderbesteding na de crisis van 1974/75 vooral aan de investerings
kant en na 1980 vooral aan de consumptiekant? 

Daar zit wat in. Een verschil is, dat in die eerste periode de weerstand 
tegen een koopkrachtdaling om verschillende redenen veel groter was. In de 
eerste plaats omdat er formeel ook allerlei koppelingen bestonden. De 
prijscompensatie was een gevestigd verschijnsel, evenals de verbinding van 
de ambtenarensalarissen met de loonontwikkeling en alle andere koppelin
gen. En een tweede weerstand was van sociale en politieke aard. Men pikte 
de vermindering van de koopkracht niet zo makkelijk. 

Zou je achteraf niet kunnen zeggen, dat het verzet tegen de matiging in die tijd 
vrij succesvol is geweest? . 

Ja. Ook het doorbreken van de prijscompensatie in 1977 is niet gelukt. 
Het verzet daartegen was effectief, ook omdat de werkloosheid nog niet zo 
hoog was en de sociale zekerheid vrij stevig in elkaar zat. In de tweede 
periode waren vrij veel van die koppelingen al gedeeltelijk doorbroken. De 
loonpolitiek van het begin' van de jaren tachtig heeft er ook toe ·geleid dat de 
prijscompensatie ik wil niet zeggen afgeschaft werd, maar dat de uitbetaling 
ervan niet vanzelfsprekend was. Bovendien nam de werkloosheid zo snel toe, 
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dat de weerstand ook veel moeilijker te organiseren was. Zo kon de recessie 
worden gebruikt om het loonaandeel belangrijk te verkleinen. 

De CPN legde in de jaren na de crisis van 1974/75 in toenemende mate de 
nadruk op koopkrachthandhaving als een instrument van crisisbestrijding. 
Hoe kijk je daar op terug? 

Ik denk dat we een aantal gezichtspunten hadden die nuttig waren, die 
ook politiek effectief waren. Maar we ontwikkelden te weinig en niet snel 
genoeg een algemene visie op wat er gebeurde. Ik denk dat het gezichtspunt 
van die koopkrachtbescherming wel juist was. Maar in de beeldvorming 
kwam er te veel de nadruk op te liggen. 

]e zou achteraf zeggen: de CPN heeft zijn wens op dat gebied in hoge mate in
gewilligd gekregen, want de koopkracht bleef in die periode aardig op peil. 
Maar heeft dat voor het economisch herstel veel betekend? 

Je kunt niet zeggen, dat er in die periode een beleid is gevoerd, zoals de 
CPN het gewild zou hebben. 

Nee, maar je kunt vaststellen dat de bestedingen - misschien ondanks het 
gevoerde beleid - op peil bleven. Er was een flinke consumptiestijging, die wel 
geleidelijk terugliep, maar toch pas in 1980 op nul uitkwam. 

Maar dat was niet het enige waar het om draaide! Er werden in die 
periode ook wel gedachten ontwikkeld over andere onderdelen van de 
economische politiek. Maar dat werd niet voldoende uitgewerkt! Ik denk dat 
het belangrijkste probleem geweest is in die tijd, dat niet voldot<nde is 
nagedacht over de beperkingen van het kapitalistische stelsel. Daar was 
natuurlijk een algemene gedachtengang over. Maar die gedachtengang werd 
niet voldoende omgezet in een politiek die gericht was op het hervormen van 
de economische structuur. Dat was ook mijn gedachtengang na het verlies bij 
de verkiezingen van 1977. De regering-Den Uyl hield er een bepaalde 
retoriek op na met betrekking tot hervorming van het kapitalistische stelsel... 

Is dat niet iets te karig? De PvdA presenteerde een pakket van hervormende 
maatregelen. In de praktijk liep het misschien niet zo'n vaart, maar er was in 
elk geval het besef aanwezig dat structurele hervormingen nodig waren. 

Mijn mening is dat de CPN daarop in die tijd te weinig is ingegaan. Dat 
wil zeggen, er is wel veel op ingegaan, maar het is te sectarisch behandeld. De 
vermogensaanwasdeling is van de hand gewezen. Dat was ook wel terecht. 
Het is uiteindelijk 6ok niets geworden. Het stelt ook niets voor. En elke 
poging om het nieuw leven in te blaze!J stelt ook weinig voor. Dat was dus wel 
juist. Wat de WIR betreft. .. de kritiek daarop is ook tamelijk juist gebleken, 
hoewel de WIR ook wel bepaalde gunstige uitwerkingen heeft gehad. Maar 
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uiteindelijk werd het geld uitdelen_, vaak waar het niet noodzakelijk was. En 
de mogelijkheden om zoiets om te bouwen tot een structuurpolitiek instru
ment zijn uitermate beperkt. Dus dat zagen we wel in en dat brachten we ook 
heel erg hard naar voren. Maar we stelden er te weinig tegenover. Ik denk dat 
dat het probleem geweest is. Daardoor werd er een geloofwaardigheidskloof 
geschapen. Met het afwijzen van die hervormingsvoorstellen en het op de 
voorgrond plaatsen van de strijd voor het levenspeil, wekten we de indruk dat 
het een tegenover het ander stond. Met andere woorden, dat in het verlengde 
van de strijd voor de verdediging van dat levenspeil niet een andere politiek 
ligt. 

àf koopkracht, of maatschappijhervorming? 
Ja, en dat wil zeggen dat ons standpunt daarmee een spiegelbeeld werd 

van die van de sociaal-democratie. Die had ook de keus: koopkracht of 
maatschappijhervorming. Er is te weinig gewerkt aan een positieve gedach
tengang over hoe het zou moeten. Het heeft te lang geduurd voordat we het 
debat over de doelstellingen op langere termijn gingen voeren. 

En toen dat debat kwam, was de tijd er niet meer naar. 
Op het CPN-congres van 1982 kon het niet eens aan de orde komen!! 

Maar er kwam later wel een speciale conferentie over. 
Waar dat probleem inzet werd van grote tegenstellingen. 

Toen bleek werkelijk dat maatschappijhervorming voor een deel van de CPN 
niet zo'n grote rol speelde. 

Het bleek gezien te worden als een ander woord voor inleveren. Dat 
bemoeilijkte het debat. 

Je kan misschien ook zeggen, dat het tij voor de maatschappijhervorming 
verlopen was. 

Dat speelt ook een rol. De ideeën die we hebben, zijn op zichzelf wel gel
dig. Ze zijn gericht op democratische besluitvorming over economische 
processen. Maar je valt daarmee wel precies in de dereguleringsgolf. 

Het vooruitgangsgeloof van de jaren zeventig bestaat niet meer. 
Dat klopt. Het komt wel weer terug. Maar dat moment, 1982, was 

precies het verkeerde moment. 

Het herstel na de crisis van 1974/75 loopt uit op de hausse van 1979 met de 
nodige stormvogels in de vorm van de Rotterdamse havenstaking in de zomer 
van dat jaar en dan komt in 1980 de volgende crisis. Waren de groeimogelijk-
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heden van die periode inderdaad uitgeput? Waarom werd het crisis? 
Het is wederom een vrij algemene crisis. De olieprijzen spelen als 

gangmaker weer een rol. Je ziet over die tien jaar een voortdurende 
afzwakking van de economische ontwikkeling. Tot nog toe tenminste. De 
crisissen worden dieper. De oorzaken van de crisisverschijnselen in de jaren 
zeventig zijn nog niet uitgewerkt. 

Zou je wat die structuurproblemen betreft met name naar de energie kunnen 
wijzen? Twee keer gaat een energiecrisis vooraf aan de crisis. Betekent dat niet 
dat de modernisering van de energiebasis van de economie ... 

Dat gaat heel langzaam. Maar dat vergt ook een zeer grote omschake
ling. Als die al mogelijk is. Want een alternatief voor fossiele brandstoffen is 
de kernenergie ... 

De omschakeling op kernenergie is in die periode feitelijk mislukt. 
Daar is weerstand tegen. Die weg is voor een deel afgesloten. In· ieder 

geval in de kleine landen. Maar ook in de Verenigde Staten is het tempo tra
ger. Daarbij spelen de risico's een grote rol en ook het reëler schatten van de 
kosten. Dus mag je wel zeggen dat het energievraagstuk een rem is op de eco
nomische groei. 

Aan de andere kant staat het zuiniger omgaan met energie. Daar is dan 
bliJkbaar in die periode ook niet zoveel vooruitgang in geboekt. 

In Nederland niet zo. In een aantal andere landen iets meer. Je ziet wel, 
dat de groei vooral zit in activiteiten die niet speciaal veel energie kosten, of 
die energie kunnen besparen. De computerisering is geen energievretende 
bezigheid. Dus er is een vorm van besparing op alle produktiefactoren 
tegelijk, arbeid, energie, grondstoffen, tot stand gekomen. Dat is niet het 
soort groei dat veel vraag schept. 

Pessimistische vooruitzichten 

Tot slot: de vooruitzichten voor de komende tijd. De snelle economische groei 
in de Verenigde Staten in 1983 en de eerste helft van 1984 is ten einde. 1s de 
volgende recessie op komst? 

Ik ben zelf aan de pessimistische kant. De versnelling van de invoer in 
de Verenigde Staten is voorbijgaand. In West-Europa is het minder duidelijk. 
De algemene opinie is, dat de groei hier nog wel doorgaat. Maar je ziet ook in 
West-Europa wel tekenen van verzwakking van de conjunctuur. In Frankrijk 
ontstaan weer problemen met de betalingsbalans. Het bestedingsbeleid blijft 
beperkend. Er zijn geen grote impulsen voor een verdere groei. In Nederland 
ontbreken die ook. 
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De vraag is of je de groeicijfers van de laatste paar jaar ziet als de trend 
voor de komende jaren, of als onderdeel van een conjunctuurbeweging. In 
het laatste geval valt de schatting van de economische groei in de komende ja
ren veel lager uit. Dan moet je 1983 en 1984 zien als de herstelperiode, 
waarin de groei dus niet verder komt dan tweeëneenhalf procent. Ik neig 
meer tot het laatste. 

Het zou het begin kunnen zijn van een periode, waarin de groei weer 
sterker wordt. Dat is denkbaar. Maar dat zou gebaseerd moeten zijn op een 
substantiële toeneming van de investeringen. En die is er nog niet. 

Een pessimistisch slot van dit gesprek? 
In feite wel. Aan de vraagkant zijn de tendensen zwak. Het overheidste

kort zorgt ervoor dat van die kant weinig groei van de vraag te verwachten is. 
Integendeel, de materiële bestedingen van de overheid nemen nog steeds af. 
De investeringen nemen wel toe, maár veel minder dan in een periode van 
economisch herstel verwacht zou kunnen worden. De privé-consumptie 
neemt wel iets toe. Maar heel weinig. 

Wat betekent dat voor de linkse politiek? Het dragelijk maken van onoplos
baarheden? De hoge werkloosheid zal blijven ... 

Het opheffen van de werkloosheid vereist meer economische groei dan 
er nu is. Maar ze vereist ook een anders gerichte groei, een groei in 
arbeidsintensieve richting. De mogelijkheden om de richting van de economi
sche groei te sturen via de markt, zijn heel gering. 

Als je binnen het bestek van het huidige instrumentarium blijft, zijn de 
problemen eigenlijk niet meer op te lossen. 
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Georg Lukács: zelfkritiek om te 
kunnen blijven publiceren 

August Hans den Boef** 

Honderd jaar geleden, op 13 april 1885, werd in Boedapest György Szegredi 
Lukács geboren, die later als marxistisch literatuurtheoreticus en filosoof zo 
van zich zou doen spreken. Dit betekent niet dat zijn honderdste geboortedag 
met trommels en trompetten wordt gevierd. Zowel hier als in Oost-Europa 
(Hongarije om begrijpelijke reden uitgezonderd) is Georg Lukács nog steeds 
een controversiele figuur. Daar ziet men hem nog steeds als een te kritisch en 
onafhankelijk denker, terwijl hij in het Westen wordt beschouwd als een 
tamelijk orthodox marxist, die zich feilloos aan de zwenkingen in de 
socialistische cultuurpolitiek wist aan te passen en als hem dat zo uitkwam 
niet te beroerd was voor een flinke dosis zelfkritiek. Ook Oosteuropese 
dissidenten koesteren dit beeld: in Stepban Heyms interessante sleutelroman 
Collin wordt Lukács afgeschilderd als een tele•ugestelde, oude opportunist. 

Hoewel er in Parijs in de zomer van 1985 een colloquium aan Lukács 
(en Ernst Bloch) is gewijd, wordt behalve Hongarije in de Bondsrepubliek nog 
de meeste aandacht aan zijn opvattingen besteed. Regelmatig verschijnen er 
studies over zijn werk, uitgeverij Luchterhand verzorgt een monumentale 
uitgave van zijn verzameld werk en in verband met de honderdste geboorte
dag liet men hieruit door Frank Benseler een keuze maken: Revolutionäres 
Denken- Georg Lukács. Eine Einführung in Leben und Werk. In een aantal 
opzichten is deze 'Lukács voor beginners' erg geslaagd. De verschillende 
stukken die Benseler telkens rond één thema heeft gekozen (biografie, 
literatuur, politiek en filosofie) behoren tot de meer heldere en toegankelijke 
delen van het oeuvre en door de grote interne samenhang leren ze de lezer 
méér over Lukács dan elk stuk op zich in de oorspronkelijke context. Omwille 
van de samenhang en de leesbaarheid zijn wat minder bekende artikelen 
gekozen, ten koste van de beruchte, die Lukács bij voorbeeld de naam van de 
'Paus van het socialistisch-realisme' hebben bezorgd. Door de chronologi
sche opzet is er wel oog voor de ontwikkeling van het denken van Lukács zelf, 
maar minder voor de politieke en culturele debatten waarin de Hongaarse 
filosoof op gezette tijden heeft geïntervenieerd. 

** August-Hans den Boef is docent aan de Fred. Mullerakademie te Amsterdam en medewer
ker bij de Volkskrant. 
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Ook in de uitgebreide inleidingen van Benseler komt dit laatste te weinig 
aan bod en ik denk dat dit te maken heeft met de grote hoeveelheid 
bewondering en de kleine hoeveelheid kritiek die hij zijn object toedraagt. 
Toch kom je over de essentiêle opvattingen van Lukács genoeg te weten en 
daar gaat het in eerste instantie om. 

Het biografische deel begint met een fictioneel aandoend verhaal over 
de laatste uren van een man die 'Der Alte' wordt genoemd. István Eörsi 
beschrijft hoe hij moeizaam een communicatiesysteem ontwikkelt met de 
stervende, die vrijwel van zijn spraakvermogen is beroofd. 'Het probleem is 
dat mij niet meer interesseert wat mij mijn leven lang heeft geïnteresseerd', 
weet hij de oude te ontlokken. Het volgende stuk is zestig jaar eerder 
geschreven en, als de rest van de bundel, weer door Lukács zelf. Het zijn dag
boekaantekeningen waarin de jonge Hongaar klaagt over de tijd die hij aan 
1rivoliteiten' verspilt in plaats van te werken en waarin hij nadenkt over 
zelfmoord. Vervolgens krijgen we het curriculum vitae waarmee hij in 1917 
probeerde een post als privaatdocent in de filosofie te Heidelberg te 
verwerven (vergeefs: de rector wilde geen buitenlander, en zeker geen 
Hongaar). Zeer interessant zijn de drie andere biografische stukken: Lukács' 
Weg naar Marx uit 1933, waar de juichtonen de overhand hebben, zijn 
nawoord hierbij uit 195 7 waarin het een en ander reeds sterk wordt 
gerelativeerd en de beschrijving van zijn worsteling met de erfenis van het 
Stalinisme uit 1969. Ondanks het feit dat de artikelen in het volgende deel, 
dat over de literatuur, zeer heterogeen van karakter zijn, komen Goethe en 
Thomas Mann daarin toch steeds weer naar voren als de grote meesters. 

In het deel over de politiek keert het vraagstuk van de plaats van de in
tellectueel tegenover de bourgeoisie aan de ene en het proletariaat aan de an
dere kant, regelmatig terug en in dat over de filosofie gaat het in meer 
algemene zin over het ontwikkelen van een humanistisch marxisme, ontdaan 
van de theoretische vertroebeling uit het verleden. 

Door de ruime aandacht die Benseler aan de biografie van Lukács 
besteedt (aan de artikelen laat hij een uitgebreide chronologie voorafgaan) 
krijg je als lezer niet zozeer meer waardering voor de diverse opvattingen, 
maar wel veel meer begrip voor de omstandigheden waarin zij tot stand 
kwamen. Dat leven is nogal veelbewogen. Voorbestemd om in de voetsporen 
van zijn vader te treden (een Joodse financier aan wie de Dubbelmonarchie 
zelfs het adellijke 'V on' had geschonken) koos de jonge Georg tijdens een 
studie rechten en economie voor de filosofie en de kunstgeschiedenis. Eerst 
in zijn geboortestad en later in Berlijn - even - en in Heidelberg. 

Vooral in zijn Hongaarse tijd moet Lukács een heerlijk leventje hebben 
gehad. Afgezien van de 'frivoliteiten' heeft hij via het ouderlijk huis de 
intellectuele en culturele elite van het toenmalige Boedapest leren kennen. 
Zijn ouders stelden hem ook in staat om naast zijn studie diverse reizen 
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(Scandinavië, Italië, Frankrijk, Nederland) te maken. In 1904 richtte hij het 
avant-gardistische theatergezelschap Thalia op. Al op het gymnasium schreef 
hij zijn eerste theaterkritieken en voor hij in zijn Heidelbergse periode zijn 
eerste grote werk, Theorie van de roman, concipieerde, had hij al een aantal 
titels op zijn naam staan over drama, poëzie, proza, sociologie en filosofie. 

In Theorie van de roman probeert hij een verband te leggen tussen de 
burgerlijke negentiende-eeuwse maatschappij en de traditie van de roman die 
daarbinnen ontstond. Het was ook de tijd dat hij enigszins bekend raakte met 
de ideeën van Marx, al is deze studie nog niet onder diens invloed 
geschreven. Eén van de redenen dat Lukács zich al spoedig van dit werk 
distantieerde (later vond hij zelf dat ook andere dingen niet klopten: zo zou 
Dostojewski geen romans hebben geschreven, als je de Theorie ... letterlijk 
zou nemen). 

Intussen was Hongarije onafhankelijk geworden, waren emigranten als 
Béla Kun teruggekeerd en was er een communistische partij opgericht. Na de 
afwijzing in Heidelberg kwam ook Lukács weer naar Boedapest en hij werd 
vrijwel onmiddellijk lid. De kersverse activist bracht het zelfs tot volkscom
missaris voor het onderwijs toen Béla Kun in 1919 de macht had gegrepen. 
Het echec van de radenregering is bekend. 

Voor Lukács had dit tot gevolg dat hij zich in 1920 in Wenen bevond, 
temidden van een heterogene kolonie van linksradicale ballingen. Onver
moeibaar werkte hij daar aan zijn belangrijkste werk, Geschichte und 
Klassenbewusstsein, een poging om te traceren wat de sociaal-economische 
structuur van de maatschappij veroorzaakt in het hoofd van haar leden. Dit 
maal was Marx zeer geprononceerd aanwezig, toch zou het boek Lukács zijn 
eerste conflict met de communistische beweging bezorgen. Zinowjew wees· 
Geschichte und Klassenbewusstsein op het vijfde Kominterncongres af als 
revisionistisch met een afwijking naar links. De Hongaarse denker zou de 
partij namelijk niet beschouwen als een voorhoede van het proletariaat, maar 
als een revolutionaire elite van klasseloze intellectuelen. 

Precies het omgekeerde overkwam Lukács in 1929 toen hij van een 
afwijking naar rechts werd beschuldigd. Op een congres van de Hongaarse 
partij had hij gepleit voor een alternatief voor het Sovjet-model: eerst moest 
er in Hongarije maar eens een boeren- en arbeidersdemocratie komen, pas 
dan kon je denken aan zoiets als socialisme. Béla Kun en de andere 
kameraden vielen over Lukács heen, waarop deze zelfkritiek uitte en verder 
de politiek voor gezien hield. Voortaan wilde hij zich louter met de theorie be
zighouden en het lot bepaalde dat dit de komende jaren in het hol van de 
leeuw zou plaatsvinden. 

Ondanks aandringen van figuren als Thomas Mann weigerde de 
Oostenrijkse regering om Lukács politiek asiel te verlenen. Hij vertrok in 
1930 naar Moskou, waar hij onder andere aan het Marx-Engeis Instituut zou 
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werken. Een jaar later zat hij weer in Berlijn en misschien zou dit verblijf van 
langere duur zijn geweest als Hitier niet aan de macht was gekomen. Nu zou 
Lukács tot 1944 in het land van Stalin en Beria verblijven. 

Het Berlijnse intermezzo is heel belangrijk. Als theoreticus van het blad 
Linkskurve en als lid van de Bond voor Proletarische Schrijvers, bond hij daar 
de strijd aan met zo'n beetje iedereen die aan modernistische literatuur deed. 
Zijn analyse van de grote negentiende-eeuwers in Theorie van de roman had 
hij omgewerkt tot een strenge meetlat, waarmee alle experimenten met de 
vorm te licht werden bevonden, of het nu Kafka, Joyce, Brecht of Ernst 
Ottwalt betrof. 'Decadente' auteurs noemde hij hen, omdat ze in hun werk de 
chaos uitbeeldden, in plaats van een coherente voorstelling van de maat
schappelijke tegenstellingen en ontwikkelingen te presenteren. Toen na 
1933 de diverse antagonisten zich buiten Duitsland bevonden, ging dit 
'realisme-debat' verder onder de noemer 'expressionisme-debat' (expressio
nisme was de term waarmee kunstenaars als Brecht werden geetiketteerd; het 
feit dat zij door de Nazi's als leveranciers van ontaarde kunst waren betiteld, 
maakte op Lukács weinig indruk. Dat zegt niks, vond hij, Hitier had toch ~ok 
de SA geliquideerd?). Om praktische redenen heeft men het debat laten 
doodbloeden. Met name Brecht vond het belangrijk dat ten koste van alles 
onder de linkse ballingen de eenheid tegen Hitier werd bewaard .. Lukács was 
het hiermee eens, maar hij vatte het begrip eenheid anders op, namelijk als 
trouw aan Stalin. Tegenover het fascisme is het parool: 'Right or wrong, my 
party', kunnen we in de bundel van Benseler lezen. 

Na de oorlog werd Lukács een gevierde figuur in het Hongaarse leven. 
Professor, lid van de Nationale Vergadering en net zoals hij voor de oorlog, in 
de Volksfrontperiode, antifascistische auteurs van het tweede garnituur had 
geprezen, wreef hij nu de schrijvende burgerlijke vredesstrijders onder de 
kin. 

Het had zo mooi kunnen eindigen met deze 'grand old man' als hij zich 
niet in 1956 tijdens de Hongaarse opstand had laten overhalen om plaats te 
nemen in de patriottistische regering van lmre Nagy (als minister van 
cultuur). De Russen deporteerden de oude man- die in Wenen en Moskou 
ook al gevangen had gezeten - naar Roemeniê. Deze keer weigerde hij 
categorisch om zelfkritiek uit te oefenen. 'Ka.fka had gelijk', was het enige dat 
men uit hem kreeg. 

Die opmerkelijke ommekeer met betrekking tot Kafka was niet toevallig 
en Lukács zou hem in 1958 ook theoretisch uitbouwen. Hij corrigeerde zijn 
visie op modernistische literatuur door te stellen dat hij de vooroorlogse 
maatschappij in relatie tot de literatuur verkeerd had beoordeeld. Die 
maatschappij was chaotisch en wanneer een schrijver dit in zijn werk 
weerspiegelt, krijg je chaotische boeken. 

Er is, onder anderen door Adorno, op gewezen, dat Lukács via een 
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kronkelredenering zijn oude weerspiegelingsiclee gewoon overeind blijft 
houden. Wat de bejaarde Hongaar echter over bij voorbeeld Kafka heeft op 
te merken steekt uiterst gunstig af tegen de officiële standpunten van figuren 
als Zjdanow. Ook annexeert Lukács, in. tegenstelling tot sommige westerse 
critici, Kafka niet als een auteur die het fascisme in zijn werk al voorvoelde. 
Het gaat om de demonische wereld van de Dubbelmonarchie, zegt Lukács, 
'De angst, die ondefinieerbaar rondsluipt, wordt perfect weerspiegeld in deze 
vage, tijdloze wereld, geconcentreerd op de sfeer van Praag.' 

Lukács werd heel oud; toen hij in 1971 overleed was hij al weer 
toegelaten tot de partij en op zijn tachtigste verjaardag werd hij uitbundig 
geprezen. Is hij er nu in geslaagd om onorthodox te blijven, onder de 
dekmantel van de orthodoxie, zoals hij zelf heeft gezegd? Het feit dat hij na de 
oorlog al zijn bekritiseerde jeugdzonden liet herdrukken en met enige trots 
opmerkte dat er toch wel wat aardige ideeën tussen zaten, wijst een beetje in 
deze richting en wat heeft hij dan ten koste van alle 'uiterst diplomatieke 
zelfkritiek' kunnen uitdragen? 

Eigenlijk was Lukács gewoon een Duitse literator en filosoof, volkomen 
geworteld in de grote humanistische tradities van de negentiende eeuw, die 
deze wilde verdedigen tegen zowel modernisme als socialistisch realisme. Die 
middenin de oorlog als balling in Moskou, het 'humanistische Duitsland' van 
het verleden durfde te verdedigen. 

Het tragische aan Lukács is dat hij tot zijn dood toe heeft geloofd dat het 
reële socialisme deze humanistische traditie weer nieuw leven zou kunnen 
inblazen. Minder tragisch vind ik zijn controversiële positie: hij heeft bewust 
zijn keuzes gemaakt en dat is dat. Zelf gebruikt Lukács hiervoor een mooi 
beeld uit Jood Süss van Feuchtwanger, waar Rabbi Eybeschütz het volgende 
zegt: 'Het is eenvoudig om een martelaar te zijn; het is veel moeilijker om in de 
schemer te blijven omwille van een idee.' 

Frank Benseler (Hrsg), Revolutionäres Denken - Georg Lukács. Eine Einfüh
rung in Leben und Werk. Uitgeverij Luchterhand. f 46,25. 
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De CPN als modern bedrijf 

Ontwerp beknopt program en nieuwe statuten in 
1977 door Paul de Groot: knip- en plakwerk 

Tjeerd Baas* 

In juli 1977 rolt het 'Ontwerp voor beknopt program en nieuwe statuten van 
de CPN' van de persen. Schrijvers van deze IPSO-brochure met een groen
witte Lenin op het voorblad zijn Paul de Groot en Jurry Reiding. De 
dagelijkse leiding van de CPN en het partijbestuur zijn volkomen verrast door 
dit initiatief om te komen tot een nieuw beginselprogramma en nieuwe 
statuten. Niemand is op de hoogte geweest van plannen voor deze brochure 
(in het vervolg aangeduid als het 'ontwerp') en niemand is nog op de hoogte 
van de inhoud ervan. 

Op indirecte wijze krijgt de dagelijkse leiding inzage in het 'ontwerp' en 
besluit de verspreiding ervan te verbieden. Op dat moment voert de partij een 
heftige discussie over de oorzaken en gevolgen van de verkiezingsnederlaag 
in mei van dat jaar. Naar de mening van de dagelijkse leiding zou de 
verspreiding van het 'ontwerp' de discussie schaden en afleiden. 

Nu, bijna negenjaar later, verschijnt de tekst van het 'ontwerp' integraal 
in Komma. Het stuk is een samenraapsel van oude opvattingen in geactuali
seerde vorm, van oude statuten met toevoegingen, van oude citaten uit Mao's 
'Rode boekje', van gezichtspunten uit de brochure 'De CPN in de oorlog', 
kortom, een degelijk stuk knip - en plakwerk. 

Voorgeschiedenis 

Het begint allemaal met de verpletterende verkiezingsnederlaag van de CPN 
op 25 mei 1977. De partij valt terug van zeven naar twee zetels. In eerste in
stantie zoekt de partijleiding de oorzaak daarvan in gijzelingsterreur en 
televisiegeweld. De uitwerking hiervan op de kiezers is een schrikreactie 
geweest, 'die koel beredeneerd en in vol bewustzijn gehanteerd is door de 
duistere internationale krachten die ongetwijfeld achter het terroristische 
komplot zitten'. 1 Onder de titel 'Het complot' werkt Paul de Groot in een 

• Tjeerd Baas is medewerker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 

I. 'Het vervalste beeld', De Waarheid, 26 mei 1977. 
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halve pagina groot artikel in De Waarheid deze theorie verder: uit.2 

Het partijbestuur komt op 31 mei en l juni bij elkaar. Na een 
diepgaande discussie over de eigen fouten en tekortkomingen besluit men in 
de gehele partij een brede discussie te starten. Een meningsuitwisseling, die 
kritisch moet zijn, openhartig en gericht op het ongedaan maken van de 
geleden schade en het versterken van de partij. De meningsuitwisseling zal 
bovendien gedeeltelijk openbaar in de kolommen van De Waarheid gevoerd 
worden. 

Voor deze openbare discussie in De Waarheid dient Paul de Groot op 
27 juli zijn bijdrage in.3 Vier opmerkelijke punten komen daarin naar voren: 

l. Het zittende partijbestuur is op formele gronden niet meer bevoegd 
tot het nemen van politieke besluiten en heeft nog slechts tot taak het 
partijcongres bijeen te roepen. leder lid en ook elke partijbestuurder staat 
daardoor vrij tegenover de partij en moet duidelijk zijn eigen standpunt 
bepalen. 

2. In het partijbestuur zijn drie groepen te onderscheiden, die geen van 
drieën· deugen. Twee groepen vallen onder de categorie weifelaars, de derde 
groep is een bron van modern revisionisme. 

3. Door revisionistische (met name euro-communistische) invloeden en 
ideologische uitholling heeft de partij niet goed kunnen reageren op de crisis
omstandigheden. Daarbij komt dat de partij zich hoofdzakelijk oriënteert op 
dienstverlenende kringen en uitsluitend op de bevoorrechte kringen van 
arbeiders. Op organisatorisch gebied worden de oude, gestaalde kaders 
geleidelijk weggewerkt en door burgerlijke elementen vervangen. 

4. Verbetering en herstel kan alleen van boven naar beneden in de 
partij verwezenlijkt worden. Als grondslag voor die reorganisatie zijn nieuwe 
statuten nodig, waarvoor een ontwerp gepubliceerd wordt door het IPSO en 
die op het partijcongres aan de orde moet worden gesteld. 

De dagelijkse leiding van de CPN heeft grote bezwaren tegen de 
discussiebijdrage van Paul de Groot en besluit plaatsing ervan voorlopig 
tegen te houden. Dan verschijnt in De Waarheid van 2 augustus toch nog 
Paul de Groots stuk, maar dan wel vergezeld van een fors commentaar van de 
dagelijkse leiding van de partij. In dat commentaar gaat de leiding met name 
in tegen de opvattinge11 die hierboven onder de punten l. tot en met 3. 
vermeld staan. 4 Voor verdere informatie over de gang van zaken rond Paul de 
Groots discussiebijdrage verwijs ik naar de rede, die partijvoorzitter Henk 
Hoekstra gehouden heeft op de zitting van het partijbestuur van 12 augustus 
1977.5 

2. 'Het complot' door Paul de Groot, De Waarheid, 7 juni 1977. 
3. 'Voor verbetering en herstel' door Paul de Groot, De Waarheid, 2 augustus 1977. 
4. 'Brief van het Dagelijks Bestuur', De Waarheid, 2 augustus 1977. 
5. 'De machinaties van Paul de Groot; de openbare en heimelijke diskussie binnen de CPN', De 

Groene, 21 september 1977. 
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Aan het slot van zijn discussiebijdrage kondigt Paul de Groot de 
publikatie aan van een ontwerp voor nieuwe partijstatuten. Direct na 
verschijning van zijn discussiebijdrage blijkt dit ontwerp bovendien al gedrukt 
te zijn. Alles zonder medeweten van de dagelijkse leiding van de partij, het 
p~rtijbestuur en een aantal directe medewerkers van het IPSO. Wie er wel 
van weet is IPSO-medewerker Jurry Reiding, co-auteur van het 'ontwerp'. In 
zijn - overigens geweigerde - discussiebijdrage voor De Waarheid. van 8 

1augustus schrijft hij het volgende: 'Dit ontwerp staat nu ter diskussie in de 
CPN in het kader van de algehele diskussie in de partij. Op het komende 
congres zal Paul de Groot een voorstel voor een nieuw program en voor nieuwe 
statuten indienen. '6 Het gaat dus niet enkel meer om nieuwe statuten, maar 
ook om een nieuw beginselprogramma. 

De dagelijkse leiding van de partij verbiedt de verspreiding van het 
'ontwerp'. Henk Hoekstra legt in zijn rede voor het partijbestuur uit waarom 7: 

verspreiding van dit stuk zou de discussie die op dat moment gaande is met 
het doel de gevrlgen van de verkiezingsnederlaag ongedaan te maken, 
schaden en afleiden; het stuk is bovendien buiten de partijleiding om 
voorbereid en met deze methode worden de organisatiebeginselen van de 
partij geschonden. Wel wil hij zijn oordeel over het stuk geven: 'Ik wil als 
mijn mening geven, dat als we deze ontwerpprogram en -statuten zouden 
aannemen de CPN niet meer de CPN zou zijn. Het is een volkomen verknipt 
stuk, subjektief, eigenmachtig, strijdig aan de beginselen van het demokratisch 
centralisme, het zou de vernietiging van elke leiding in de partij betekenen. Het 
zou de introduktie van organisatiebeginselen zijn, die strijdig zijn aan haar 
beste tradities, haar duidelijkheid, openheid en kontroleerbaarheid voor de 
arbeidersklasse. Het gaat hier om de oprichting van een andere partij. '8 

De gehele oplage van het 'ontwerp' is niet vernietigd en zodoende bewaard 
gebleven voor de geschiedenis. De tekst zal hieronder integraal afgedrukt 
worden. Ik wil voorop stellen, dat het niet mijn bedoeling is een uitvoerige 
ideologische analyse van het 'ontwerp' te geven. Mijn artikel moet meer 
gezien worden als tekst-kritische analyse. Met behulp van het noten-apparaat 
zal ik proberen aan te geven in hoeverre het 'ontwerp' verschillen en 
overeenkomsten vertoont met de 'Beginselverklaring en Statuten der CPN (De 
Waarheid)' van 1946- in het vervolg aangeduid als de 'Beginselverklaring 
'46' - en de in 1958 gewijzigde 'Statuten van de Communistische Partij van 
Nederland' -in het vervolg aangeduid als de 'oude statuten'. Verder zal ik van 
het noten-apparaat gebruik maken om de herkomst aan te geven van 

6. Idem. 
7. Idem. 
8. Idem. 
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bepaalde opvattingen, zinsneden en begrippen, die in het 'ontwerp' naar 
voren komen. 

Wat het laatste betreft is het noodzakelijk in te gaan op een andere 
IPSO-brochure, die gelijktijdig met het 'ontwerp' voorbereid en ge~rukt is. 
Het drukwerkje - deze keer met een blauwwitte Lenin voorop - is getiteld: 
'Over partijstrijd, Ideeën van Mao Tse Toenguit de periode 1929-1957'. Het 
is een bloemlezing van Mao's ideeên uit het 'Rode boekje', uit het Engels 
vertaald naar de officiêle uitgave van het 'Rode boekje' uit 1966. 

Ontwerp voor beknopt program en nieuwe statuten van 
de CPN* 

Artikel 1. De naam van de partij 
De naam van de partij is Communistische Partij van Nederland. 

Artikel 2. Algemene grondslag9 

De CPN is een partij van de arbeiders en van alle andere met hoofd ·en 
hand werkende mensen. 

Zij gaat uit van de realiteit van de huidige maatschappij in Nederland. 
Deze is hoofdzakelijk samengesteld uit twee klassen: de bezitters van het 
grote kapitaal en de bezitloze arbeiders. 

Daartussen bevindt zich een middenklasse die overwegend en in 
toenemende mate van het grote kapitaal afhankelijk is. 

De klasse der bezitters van het grote kapitaal, welke internatinaal met 
de grote bezitters en financiers verbonden is - o.a. door multinationale 
ondernemingen, monopolies en banken - verkrijgen hun winsten door het 
uitbuiten van de bezitlozen die voor hun levensbestaan van hen afhankelijk 
zijn. 

Dit is de wezenlijke karakteristiek van de kapitalistische maatschappij
verhoudingen. Zij vormen de oorsprong van crises, armoede, werkloosheid, 
morele ontaarding en veroveringsoorlogen. 

De hedendaagse verworvenheden van de natuurwetenschappen en van de 
technie~ (de technisch-wetenschappelijke revolutie) vereisen een grondige 

9. In de 'oude statuten' wordt onder artikel 2. gesproken over 'Het doel der partij'. Daarbij 
wordt verwezen naar een paragraaf in de 'Beginselverklaring' 46' onder de kop 'De roeping'. 
De eerste zin van deze paragraaf luidt als volgt: 'Door de ontplooiing van het industriële 
kapitalisme (tegen het einde van de 19e eeuw) is ook in ons land een moderne arbeidersklasse 
ontstaan, een klasse van hoofd- en handarbeiders in de industrie, het transportwezen en de 
landbouw.' (Beginselverklaring '46, p. 3). 
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omvorming van de mensenmaatschappij, een sociale revolutie. 
De sociale revolutie vormt de voorwaarde voor toepassing van moderne 

wetenschap en techniek in het belang van de mensheid. 
De macht van de grote kapitalisten is hiervoor het obstakel. Zij 

verhindert zoveel mogelijk de humane toepassing van de moderne weten
schap, misbruikt deze hoofdzakelijk voor bewapening en oorlogsdoeleinden, 
devalueert de arbeid en remt de creativiteit. 

De voornaamste karakteristiek van de macht van de grote kapitalisten is 
daardoor reactie en conservatisme op alle gebieden: sociaal, politiek en 
moreel. 

In een onverzoenlijke tegenstelling daarmee zijn de bezitloze werkenden 
gedwongen hun dagelijks brood te verdedigen, hun leven en werken 
dragelijker te maken en hun veiligheid tegen oorlog te waarborgen. 

De voornaamste karakteristiek van de arbeidersklasse is vooruitgang, 
vredelievendheid en beschaving op elk gebied. 

Deze tegenstelling vormt het wezen van de klassenstrijd. 

De CPN is een bestanddeel van de Nederlandse arbeidersbeweging, die op 
grond van klassentegenstellingen is ontstaan. 

In de schoot daarvan werken voornamelijk twee richtingen. De refor
mistische richting, die te onderscheiden is in een niet-confessionele, 'socialis
tische' stroming en een confessionele stroming. 

De andere is de communistische richting. 
De reformistische richting beschouwt de Nederlandse maatschappij niet 

als een klassenmaatschappij doch als een 'gemeenschap'. Zij is tegen het 
uitvechten van de klassenstrijd en streeft naar klassensamenwerking in een 
'gemeenschap' tussen kapitaal en arbeid. Hiervan verwacht zij lotsverbete
ring voor de armsten en een rechtspositie voor de loon- en salaristrekkers. 

Het reformisme beschouwt de middenklassen niet als natuurlijke 
bondgenoten van de arbeiders, doch berust in de ondergang ervan. 

Het reformisme berust in de ongelijkwaardigheid van de tropische 
gebieden met een lagere ontwikkeling, de voormalige koloniên, ten opzichte 
van de meer ontwikkelde 'Westelijke' gebieden in Europa, Noord-Amerika 
en Japan. 

Het werkt mee aan het verkrijgen van extra winsten door uitbuiting van 
de inheemse, arme bevolking aldaar door het Nederlandse kapitaal, wat ook 
de Nederlandse arbeiders en ambtenaren tot voordeel zou moeten strekken. 

Het ondersteunt de 'ontwikkelingshulp' die de bevrijdingsstrijd van de 
inheemse halfslaven wil voorkomen. 

Het reformisme bestrijdt de landen waar de arbeidersklasse de macht 
heeft veroverd. In Oost-Europa vooral de Sowjet-Unie; in Azië vooral. 
Vietnam, China en Noord-Korea; in Latijns Amerika vooral Cuba. 
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De reformistische richting verbindt zich daartoe internationaal met 
staatsmachten van het grote kapitaal, voornamelijk de Verenigde Staten van 
Noord-Amerika en West-Duitsland. Op militair gebied betekent dat onder
steuning van het NAVO-blok, op economisch gebied bevordering van de 
Europese economische integratie, de EEG, en ook van de politieke en 
militaire integratie tot een militair blok in Europa. 

De reformistische of sociaal-kolonialistische richting heeft als voor
naamste kenmerk dat zij in feite een steunpilaar is van het grote kapitaal in de 
arbeidersbeweging, daarin als splijtzwam optreedt en de eenheid van alle 
onderdrukte en uitgebuite, werkende mensen tegenwerkt. 10 

De communistische richting stelt zich aan het hoofd van de klassenstrijd 
tegen het grote kapitaal, in eigen land en internationaal. 

Zij bevordert de solidariteit met de socialistische maatschappijen waar 
deze reeds bestaan, en met de vrijheidsstrijd van de uitgebuitenen in de 
voormalige koloniën tegen overheersing van het buitenlandse grote kapitaal 
en de inheemse huurlingen daarvan. 

De communistische richting streeft naar de eenheid van de Nederlandse 
arbeidersbeweging. Het reformisme en sociaal-kolonialisme vormen daar
voor het voornaamste obstakel. 

Daarom wil de communistische richting alle werkende mensen overtui
gen van de noodzakelijkheid zich van reformistische en sociaal-kolonialisti
sche denkwijzen te bevrijden en de eenheid van de gehele arbeidersbeweging 
tot stand te brengen. 

Een verzoening tussen reformisme en communisme is evenmin mogelijk 
als een verzoening tussen kapitaal en arbeid. 

De communistische richting beschouwt de verwezenlijking van de 
eenheid van de arbeidersbeweging vóór alles als de vrucht van gemeenschap
pelijke strijd voor gemeenschappelijke levensbelangen en als resultaat van de 
daarin opgedane ervaring. Daarom bevordert de communistische richting de 
eenheid in elk stuk strijd, ongeacht de verschillen van ideologie en organisa
tie, en wil de ervaring daarvan benutten voor verdere groei van de eenheid. 

Zij vertrouwt daarbij op de levenskracht van haar eigen ideologie. 

Artikel 3. De ideologie van de partij11 

De ideologie van de partij is het wetenschappelijke socialisme, waarvan de 

l 0. De genoemde opvattingen over reformisme en sociaal-kolonialisme zijn ook weer terug te 
vinden in Paul de Groots discussiebijdrage in De Waarheid van 2 augustus 1977. De 
strekking van het verhaal is dezelfde,· alleen de woorden zijn enigszins anders gekozen. 
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grondslagen in de werken van Marx, Engels en Lenin zijn neergelegd. Dat is 
het Marxisme-Leninisme. 12 

Zij vat deze theorie niet op als een dogma, maar als een aanleiding tot 
actie. Theorie is gekristalliseerde praktijk, zij verandert volgens de ervarin
gen van de actie. Daarom omvat de ideologie ook de internationale ervaring 
in de strijd voor het socialisme, van de Russische Oktoberrevolutie en alle 
daarop volgende sociale revoluties, en van de nationale, revolutionaire 
vrijheidsstrijd in de gehele wereld. 

Zij omvat in het bijzonder de ervaringen van de klassenstrijd in 
Nederland en van het nationale verzet van de CPN tegen de Duitse 
overheersing in de jaren 1940-45. Zij stelt zich ten doel bij te dragen tot ver
dere creatieve ontwikkeling van haar ideologie in de tegenwoordige en de 
komende tijd. ' 

Artikel 4. Naaste doelsteling van de partij13 

De partij staat in dienst van en geeft leiding aan de bevrijding van Nederland 
uit het wereldstelsel van het imperialisme. • 

Zij wil Nederland onafhankelijk maken van de Noord-Atlantische 
VerdragsOrganisatie (NAVO), allereerst van de militaire organisatie ervan; 
van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en haar instellingen, van 
alle imperialistische economische, monetaire en andere blokken. 

Ue partij strijdt voor nationale zelfbeschikking van het Nederlandse volk 
op alle gebieden en voor de verdediging ervan met alle middelen. 

Zij wil de natie een nieuwe, progressieve inhoud geven, geïnspireerd op 
het grote verleden van Nederland, zijn revoluties voor vrijheid van geweten 
tegen feodalisme en vreemde tyrannie, het demokratisch-revolutionaire, 
nationale verzet tegen het Duitse fascisme tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

11. Dit artikel correspondeert met de paragraaf 'De geestelijke bronnen van het communisme' 
uit de 'Beginselverklaring '46'. In die paragraafluiden de eerste twee zinnen als volgt: 'De 
Communistische Partij van Nederland verdedigt en propageert het wetenschappelijk 
socU.lisme, gegrondvest op de leer van het dU.lectisch materU.lisme van Marx en Engels, 
verrijkt en verder ontwikkeld door Lenin en Sta/in. Zij past deze leer toe als revolutionaire 
methode om de werkelijkheid te doorgronden en te veranderen.' (Beginselverklaring '46, p. 
5). 

'12. In de brochure 'Over partijstrijd' wordt het volgende citaat van Mao opgenomen: 'De theorie 
van Marx, Engels, Lenin en Sta/in is universeel toepasbaar. We moeten deze theorie niet als 
dogma beschouwen, maar als een richtsnoer tot aktie.' (The Role of the Chinese Communist 
Party in the National War, October 1938, Selected Works, vol. 11, pp. 208-209). 

13. Hetgeen hier onder de kop 'Naaste doelstelling van de partij' valt, wordt in de 'Beginselver
klaring '46' onder de kop 'De doelstelling van de Communistische Partij van Nederland' 
behandeld. Het begrip 'dictatuur van het proletariaat' is in art. 4 van het 'ontwerp' niet 
meer opgenomen (Beginselverklaring '46, pp. 5, 6). 
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Zij wil hiervoor alle anti-imperialistische, vredelievende, demokratische 
en sociaal-vooruitstrevende krachten van het Nederlandse volk verenigen in 
gemeenschappelijke strijd, steunende op de arbeidersklasse. 

Op staatkundig gebied streeft de partij allereerst naar het verdedigen 
van de demokratische volksrechten, door het Nederlandse volk in eeuwenlan
ge strijd bevochten en op de Duitse nazi's heroverd. 

Zij wil alle verworvenheden van de Nederlandse arbeidersbeweging 
verdedigen die de vruchten zijn van haar strijd voor emancipatie en deze 

•verder uitbreiden. 
De partij beschouwt het als haar taak de demokratische rechten met alle 

middelen te verdedigen tegen afkalving en ondermijning door de reactionaire 
activiteit van het grootkapitaal, zijn politieke partijen en ondergrondse 
organisaties en daarmee verbonden neo-fascistische formaties. 

De partij streeft naar volledige demokratie in alle geledingen van de 
maatschappij. Allereerst demokratisering van de volksvertegenwoordiging, 
de openbare behandeling van de openbare zaak, de bestrijding van de 
politieke corruptie in elk opzicht; algemeen kiesrecht met evenredige verte
genwoordiging, gepaard aan daadwerkelijke - niet slechts formele - gelijke 
rechten voor alle burgers; afschaffing van elke discriminatie, gelijkberechtigd 
gebruik van alle media en alle mogelijkheden om de staatspolitiek te 
beïnvloeden. 

De partij strijdt voor onbeperkte vrijheid van denken en geloven, van 
organisatie, van staking (ook voor politieke eisen), van demonstratie en alle 

. andere vreedzame strijdmiddelen. 
Zij strijdt voor demokratisering van het politiekorps, afschaffing van de 

geheime politieke politie (BVD e.d.), onderstelling van leger, luchtmacht en 
vloot aan de volksvertegenwoordiging. 

Hiermee verbonden beschouwt de partij de bescherming van alle 
burgers door de staat tegen gebrek en ziekte, en de uitroeiing van alle vormen 
van corruptie en woeker als de onmiddellijk dringendste voorwaarde voor de 
geestelijke en lichamelijke gezondmaking van ons volk en voor de afwending 
van de nationale, economische, politieke en morele verwording van ons land. 

Een duurzaam herstel, een crisisvrij voortbestaan van onze maatschap
pij en de verdere technische ontwikkeling van de Nederlandse economie, zijn 
slechts te bereiken door vervanging van het privé-eigendom van de grote 
produktiemiddelen en banken door collectief eigendom van het volk, door 
overgang van de wildernis van de 'vrijheid van onderneming' naar planmatig
heid, door wereldhandel en samenwerking met alle landen zonder discrimi
nati~ op grond van hun politieke stelsel. 

Dit betekent socialisme. 
Het betekent dat in de grote, voor de nationale economie doorslagge-
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vende ondernemingen en banken, de loonslavernij vervangen wordt door een 
demokratisch beheer; dat hun ongebreideld particulier winstbejag vervangen 
wordt door het dienen van het algemeen belang. 

Het betekent de verzekering van het bestaan van alle in loondienst 
staande werkers met hoofd en hand. 

Het betekent de redding van de ondergang van het midden- en 
kleinbedrijf in industrie, landbouw en handel door bevrijding van de horig
heid aan de grote monopolies en kredietgevers. 

De overgang naar het socialisme is objectief onvermijdelijk. 
In de Nederlandse economie zijn alle materiële voorwaarden daarvoor 

volkomen rijp. 
De praktische verwezenlijking ervan vereist de verovering van nationale 

onafhankelijkheid en volledige demokratie, en daarmee verbonden, daadwer
kelijke zeggenschap van de meerderheid van het volk over de staat en de 
maatschappij. 

De partij beschouwt de nationale bevrijding en de invoering van de 
onbeperkte demokratie als het openen van de vreedzame weg, allereerst, tot 
de volledige bescherming van alle werkers tegen de gevolgen van de 
economische en politieke crisis van het kapitalisme en tegelijkertijd tot de 
invoering van het socialisme via de wetgeving. Blijft deze weg afgesneden, 
dan behouden reactionaire partijen en hun bondgenoten de macht om, 
steunende op de VS, West-Duitsland en andere buitenlandse politieke en 
militaire krachten, de Nederlandse parlementaire instellingen te kastreren, 
verkiezingen op z'n Amerikaans à la Nixon en Carter als presidentsverkiezin
gen te manipuleren en een autoritair bewind te voeren. 

Dit drijft Nederland op de weg van koloniale en andere roofoorlogen en 
dan worden revolutionaire strijdmiddelen onvermijdelijk. 

Uitgaande van deze principes, stellen voor iedere etappe van de strijd 
voor demokratie en socialisme, de partijcongressen een nieuw program op 
voor het bereiken van de naaste doelstellingen, welke realistisch en uitvoer
baar zijn en die beantwoorden aan de concrete, objectieve toestand · in 
Nederland en in de wereld. 

Artikel 5. Internationalisme en internationale verbindingen14 

14. In de 'Beginselverklaring '46' worden vijf grondslagen van politiek van de CPN genoemd: 
l. de CPN verdedigt niet alleen de belangen van de arbeiders, maar ook die van al diegenen 
die onderworpen zijn aan de heerschappij van het grootkapitaal; 2. de CPN bestrijdt alle 
rassen-vooroordelen; 3. de CPN is tegelijk nationaal en internationalistisch; 4. de CPN 
maakt het volk bekend met de grootse overwinning van het socialisme, behaald door de 
Sowjet-Unie; 5. de CPN duldt geen inmenging van buitenaf. De punten 3. en 5. worden in 
art. 5 van het 'ontwerp' overgenomen en verder uitgewerkt (Beginselverklaring '46, pp. 6, 
7, 8). 
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Op grond van haar ideologie, het Marxisme-Leninisme, is de partij internatio
nalistisch en is zij solidair met de 'proletariërs aller landen' in de geest van 
het Communistisch Manifest. 

Zij beschouwt deze solidariteit als haar hoogste plicht tegenover de 
werkende bevolking van Nederland, omdat zij de enige waarborg is voor de 
verhindering en uitbanning van oorlogen, voor een vreedzaam samenleven 
van alle volkeren in de wereld. 

Haar bondgenoten zijn de socialistische landen en de nationale vrij
heidsbewegingen. De partij beoefent actieve internationale solidariteit met 
partijen en organisaties in de landen waar het socialisme een realiteit is, zij 
leert van hun ervaringen - hun successen als ook hun fouten -, eerbiedigt 
hun autonomie en veroordeelt iedere directe of indirecte imperialistische 
inmenging in deze landen. 

De partij ondersteunt overal de vrijheidsstrijd van de naties, in het 
bijzonder de nationale bevrijdingsbewegingen in gebieden die op neo
kolonialistische wijze onderdrukt en uitgebuit worden en in de eerste plaats 
dáár waar dit door het Nederlandse kapitaal geschiedt. 

De partij onderhoudt vrijwillige kameraadschappelijke verbindingen en 
neemt deel aan samenkomsten met partijen en organisaties van andere 
landen waarvan de doelstellingen aan de hare verwant zijn. 

De partij bepaalt autonoom haar eigen politiek in Nederland en de wijze 
waarop zij die ten uitvoer legt. Terzelfdertijd levert zij haar bijdrage aan de in
ternationale strijd tegen de machtspolitiek van het wereldimperialisme en 
neemt zij deel aan de internationale ideologische strijd voor het Marxisme
Leninisme, voor zijn revolutionaire inhoud en zijn verdere ontwikkeling. 

Artikel 6. Ideologische opvoeding en scholing15 

De partij bevordert voortdurend en met grote ernst de ideologische opvoeding 
en theoretische scholing van haar leden. 

15. Art. 6 van het 'ontwerp' betreft een gloednieuw artikel. In Paul de Groots discussiebijdrage 
voor De Waarheid van 2 augustus 1977 lezen we de reden hiervan: 'De scholing van 
nieuu·e, strijdbare en standvastige kaders, in marxistisch-leninistische en internationalisti
sche geest, lt'erd volkomen verwaarloosd, internationale theoretische lectuur werd geboycot. ' 
('Voor verbetering en herstel' door Paul de Groot, De Waarheid, 2 augustus 1977). 
Interessant is het in dit verband Marcus Bakkers reactie hierop te geven: 'Maar het is 
onzinnig om, zoals Paul de Groot doet, te zeggen dat die [vorming van communisten- TB] 
volkomen verwaarloosd is. De scholing is de afgelopen tijd in omvang en intensiteit gegroeid 
- alleen niet in de mate die nodig is. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt deels bij de 
partijleiding, maar ze ligt in niet geringe mate bij de verantwoordelijke personen van het 
IPSO, Paul de Groot en ]urry Reiding. Dat IPSO namelijk zou, zo was de opzet, de 
partijscholing ter hand nemen. Verder dan één cursus over het neo-kolonialisme is het 
daarbij niet gekomen.' ('De grondslag van ons werk' door Marcus Bakker, De Waarheid, 6 
oktober 1977). 
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De ideologische opvoeding vindt elementair plaats in de praktijk van de 
strijd. 16 Tot dit doel moeten de praktische ervaringen van de strijd, successen 
evenals nederlagen, steeds opnieuw geanalyseerd, kritisch en zelfkritisch 
bediscussieerd worden om er lessen uit te trekken. 

Deze discussie moet volkomen vrij zijn, onbevooroordeeld, zonder 
persoonlijke prestigeoverwegingen. Alle partijleden moeten er aan deelne
men. 

Hiermee is de theoretische scholing verbonden. 
leder partijlid moet de Marxistisch-Leninistische theórie bestuderen, 

alsook de geschiedenis van de CPN en de internationale arbeidersbeweging, 
de geschiedenis van de Russische Oktoberrevolutie en van de socialistische 
revoluties in alle landen, de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. 

Het partijbestuur is verplicht hierover materiaal en gelegenheid te 
verschaffen: een theoretisch tijdschrift, boeken en brochures, lezingen en 
studieconferenties. 

Het Instituut voor Politiek en Sociaal Onderzoek (IPSO) organiseert 
onderzoekingen en geeft rapporten en ander studiemateriaal hierover uit. 

Er is een landelijke partijschool voor systematische scholing, volgens 
pedagogische methoden, van het partijkader. 

De leiding ervan wordt door het partijcongres gekozen. In districten en 
afdelingen bestaan filialen van de partijschooL 

De leerkrachten aan de landelijke partijschool en aan de filialen in 
districten en afdelingen worden door de landelijke schoolleiding benoemd, 
onder voorbehoud van goedkeuring door het partijbestuur. 

Artikel 7. Het lidmaatschap17 

a. Lid van de partij kan zijn iedere bestendig in Nederland wonende persoon 

16. In de brochure 'Over partijstrijd' is een nink aantal Mao-citaten opgenomen met betrekking 
tot scholing en vorming. Twee ervan wil ik de lezers niet onthouden. De eerste luidt als 
volgt: 'Om werkelijk begrip te krijgen van het Marxisme moet je het niet alleen uit boeken le
ren, maar vooral door klassenstrijd, door praktisch u·erk en nauw kontakt met de massa van 
arbeiders en boeren' (Speech at the Chirese Communist Party's National Conference on 
Propaganda Work; March 12, 1957; lst pocket ed., p. 12). 
De tweede: 'De fouten uit het verleden moeten aan de kaak gesteld worden, zonder de 
gevoelens van u·ie dan ook te ontzien: het is noodzakelijk om de slechte zaken ui.t het verleden 
met een tutenschappelijke benadering te analyseren en te kritiseren, zodat het werk in de 
toekomst met meer zorg en beter gedaan zal worden. Dit is wat bedoeld wordt met "leer uit de 
fouten uit het verleden om toekomstige te voorkomen.'" (Rectify the Party's Style of Work, 
February 1, 1942. Selected Works, Vol. III, p. 50). 

17. Artikel 7 van het 'ontwerp' correspondeert met art. 4 van de 'oude statuten'. 
18. In art. 4, punt a. van de 'oude statuten' is lidmaatschap van de Pllrtij voorbehouden aan 

personen, die de Nederlandse nationaliteit bezitten. 
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die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, naar beste krachten aan het 
partijwerk deelneemt en regelmatig contributie betaalt. (Van dit laatste 
kan, in bijzondere gevallen, het lid worden vrijgesteld.)18 

b. Het behoren tot een kerk of een godsdienstige gemeente is een privé-zaak 
van het partijlid. 
Door hun lidmaatschap van de partij nemen echter alle leden de 
verplichting op zich bij al hun activiteiten zich op de partijpolitiek te 
inspireren en de Marxistisch-Leninistische ideologie te propageren. 19 

c. Het aannemen van nieuwe leden geschiedt in de afdelingsvergaderingen 
bij meerderheid van stemmen. 
De opname moet door het districtsbestuur goedgekeurd worden. 

cl. De partij maakt geen onderscheid tussen haar leden, noch formeel, noch 
in de praktijk, volgens hun sociale afkomst of hun huidige sociale positie, 
hun werkkring of het niveau van het onderwijs dat zij genoten hebben. Zij 
beschouwt als communisten allen die deze statuten in acht nemen, de 
belangen van de strijd voor het sdcialisme boven alles stellen en hun 
partikuliere leven hiermee in overeenstemming brengen. 20 

Van de oude statuten betreffende het artikel over het lidmaatschap blijven de 
onderdelen cl) en c) behouden. 21 

Artikel 8. De organisatiebeginselen van de partij22 

Het organisatiebeginsel van de partij is het demokratische centralisme.23 De 

19. In art. 4, punt b. van de 'oude statuten' is de formulering negatief: 'Godsdienstige 
overtuiging of lidmaatschap van een kerk zijn geen beletsel voor het lidmaatschap van de 
partij' en 'De partij staat de leden echter niet toe propaganda welke tegen haar ideologische 
grondslagen is gericht, te maken.' In de huidige statuten van de CPN van juni 1980 is 
overigens dit punt 6 geheel komen te vervallen. 

20. Een volledig nieuw aspect in de statuten is het opnemen van de bepaling, dat de partij geen 
onderscheid maakttussen haar leden volgens sociale afkomst of huidige sociale positie, hun 
werkkring of het niveau van het onderwijs dat zij genoten hebben. Deze bepaling dient in• 
hetlicht gezien te worden van Paul de Groots kritiek op de partij: 'De partij oriënteerde zich 
hoofdzakelijk op dienstverlenende kringen en uitsluitend op de bevoorrechte kringen van de 
arbeiders. Zij wendde zich af van de overgrote meerderheid der arbeiders die niet in de 
reformistische vakbeweging georganiseerd zijn, in het bijzonder bleef zij geheel passief onder 
de massa der werklozen, beperkte zich tot bureaucratisch opgezette "neutrale" verenigingen 
in enkele plaatsen, en verwaarloosde geheel de massa der jeugdige werklozen en zgn. 
schoolverlaters'('Voor verbeteringen herstel' door Paul de Groot, De Waarheid, 2 augustus 
1977). 

21. De punten d. ene. in de 'oude statuten' hebben betrekking op het melden van verhuizingen 
en het voldoen van contributie-verplichtingen. Het feit, dat de schrijvers van het 'ontwerp' 
niet de moeite nemen deze twee punten volledig uitte typen en af te drukken, geeft de haast 
aan waarmee het 'ontwerp' voorbereid en persklaar is gemaakt. 

22. Artikel 8 van het 'ontwerp' correspondeert met art. 8 van de 'oude statuten'. 

123 



consequente toepassing van dit beginsel betekent: eenheid van woord en 
daad, onbelemmerde meningsuiting bij beraadslaging en besluitvorming, 
eensgezinde uitvoering van de besluiten die bij meerderheid van stemmen 
genomen worden. 

Dit beginsel is de voorwaarde voor de politieke eenheid van de partij, 
die onmisbaar is voor het behalen van successen en het overwinnen van 
moeilijkheden. 

Principiële en voortdurende strijd is hiervoor geboden. 

De stijl van het werk van de partij is vergelijkbaar met die van een goed 
geordend, efficiënt werkend, modern bedrijf.24 

Elke afdeling, elke werkgroep, elk bestuurslichaam (propaganda, orga
nisatie, fracties in openbare lichamen, redacties) wordt door een leiding 
bestuurd. 

De leiding verdeelt de werkzaamheden, handhaaft de collectiviteit en 
kameraadschappelijke samenwerking in haar midden. Het handhaven van de 
collectiviteit in de leiding is de voornaamste taak van de voorzitter of 
voorzitster. 

De leiding moet initiatief en doorzettingsvermogen aan de dag leggen; 
eigenmachtig individualistisch optreden van afzonderlijke partijgenoten kan 
echter niet worden geduld. 25 

23. Hel begrip 'demokratisch centralisme' wordt hier expliciet in de slatuten opgenomen. 
Zowel in de 'Beginselverklaring '46' als in de 'oude statuten' wordt enkel aangegeven de 
besluiten in de partij volgens democratisch-centralistische principes. genomen en uitge
voerd dienen te worden. Het begrip democratisch-centralisme komt als zodanig niet voor. 

24. Voor een korte toelichting op deze zinsnede wil ik enkele opmerkingen uit Marcus Bakkers 
discussiebijdrage in De Waarheid aanhalen: 'Paul de Groot blijkt hierover [de wijze van 
bestuur door de partijleiding - TB} een duidelijke opvatting te hebben. In zijn brief aan Le 
Monde [Zie De Waarheid, 15 juni 1977} zegt hij, dat de partij, toen ze hem tot erelid van het 
partijbestuur benoemde, zich heeft laten inspireren door moderne grote bedrijven, die oudere 
bestuurders tot "senior partner" maken. Ik geloof niet dat enige andere partijgenoot van die 
inspirctiebron op de hoogte was. De opvatting over de partij als een bedrijf, van boven naar 
beneden georganiseerd (met misschien hier of daar een ideeënbus?) wordt elders herhaald en 
lt'e vinden haar ook in zijn diskussiestuk [zie de Waarheid, 2 augustus 1977 -TB]. Aan het 
slot daarvan schrijft hij tot t1uemaal toe dat alle verbetering "van boven naar beneden" moet 
komen.' ('De grondslag van ons werk' door Marcus Bakker, De Waarheid, 6 oktober 
1977). 

25. In de brochure 'over partijstrijd' is het volgende Mao-citaat opgenomen: 'Het stelsel van 
bestuursorganen binnen de partij vormt een belangrijke partij-instelling met als doel het 
kolleklieve leiderschap veilig te stellen en te voorkomen dat een individu de gang van zaken 
monopoliseert. Het is de laatste tijd gebleken dat in sommige (natuurlijk niet alle) 
leidinggevende organen het de gewoonte is dat één individu de gang van zaken monopoli
seert en de belangrijke beslissingen neemt.' (On Strengthening the Party Committee System, 
September 20, 1948, Selected Works, Vol. IV, pp. 267-68). 
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Iedere partijgenoot moet op die plaats gesteld worden waar hij of zij het 
meest geschikt voor is en daarbij de beste resultaten behaalt. Wie tekort 
schiet moet vervangen worden, wie uitblinkt moet taken krijgen, waaraan 
grotere verantwoordelijkheid is verbonden. 

Bij de benoeming in functies of bij vervanging mogen geen persoonlijke 
voorkeur, sympathie of antipathie, persoonlijke vriendschap of familiebanden 
een rol spelen. Het opstellen van plannen of taken moet worden voorafgegaan 
door een zakelijk onderzoek van de feitelijke omstandigheden en mogelijkhe
den die de uitvoerbaarheid bepalen. 26 

Plannen of taken worden niet door één of een paar personen uitgedacht 
en dan voorgeschreven. Zij moeten vooraf door alle daarbij betrokkenen 
bediscussieerd worden met inachtneming van de algemene politieke situatie 
en de practische uitvoerbaarheid. 

Wanneer een taak collectief besloten wordt, dient zij onvoorwaardelijk 
te worden uitgevoerd. Door het hoofd van de leiding die ertoe besloten heeft, 
moet de uitvoering regelmatig gecheckt worden opdat fouten tijdig verbeterd 
worden. 

Ieder partijlid is verantwoordelijk voor de gehele partij, en de gehele 
partij is verantwoordelijk voor elk partijlid. 

leder partijlid heeft het recht en de plicht ervoor te waken dat de partij
ideologie zuiver blijft van daaraan vreemde invloeden en dat de genomen 
besluiten, in welke partij-instantie ook, eensgezind en door allen uitgevoerd 
worden. 

leder partijlid heeft het recht en de plicht alle leden en bestuurders, 
welke functie zij ook vervullen, te kritiseren en eventueel ter verantwoording 
te roepen in de partij-instantie waartoe hij behoort (afdelingen, districten, 
partijbestuur) indien zij de genomen besluiten en statuten overtreden. 

De partijdiscipline is vóór alles een politieke discipline. 
Zij is vreemd aan alle burokratie en soldaatje spelen; zij heeft alleen ten 

doel het politiek bewust en met initiatief uitvoeren van de genomen besluiten. 
De discipline wordt gehandhaafd door politieke opvertuiging met het 

26. Voor deze zinsneden is een interessante parallel aan te geven in de brochure 'Over 
Partijstrijd': :Als maatstaf die de communistische partij moet toepassen bij haar politiek t.a.v. 
kaders en aktivisten geldt: is een kaderlid of aktivist wel of niet resoluut in het uitvoeren van 
de partijlijn. u·ordt de partijdiscipline in acht genomen, heeft hij (zij) banden met de massa, 
is hij (zij) in staat om onafhankelijk zijn houding te bepalen, aktief hardwerkend en 
onzelfzuchtig. Dit is wat bedoeld wordt met "het aanstellen van mensen overeenkomstig hun 
verdiensten""." (The Role of the Chinese Communist Party in the National War, October, 
1938, Selected Works, Vol. III, p. 202). 

27. Met betrekking lol parlijdiscipline is in de 'oude statuten' een apart artikel opgenomen en 
wel art. 14. 
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doel de eenheid van handelen van de partij te herstellen, dáár waar zij 
eventueel door partijleden individueel geschaad wordt. 

Bestuurders hebben een grotere verantwoordelijkheid tegenover de 
partij en de werkers dan leden van afdelingen. Indien zij de discipline 
verbreken en van hun ongelijk overtuigd zijn geworden, moeten zij zelfkritiek 
beoefenen in de partijorganen die hen gekozen hebben. Indien de discipline
breuk of met de partijpolitiek strijdig optreden in het openbaar heeft 
plaatsgevonden, is openbare zelfkritiek noodzakelijk. 

Kritiek en zelfkritiek zijn de levensaders van de strijdbaarheid van de 
partij.28 

Autoritair optreden, het onderdrukken van kritiek op hun werk of 
eventueel het nemen van represailles tegen kritici door bestuurders of 
functionarissen is onverenigbaar met hun lidmaatschap van de partij. 

Disciplinaire maatregelen worden slechts in uiterste noodzaak gehan
teerd, in gevallen van bewuste of herhaalde disciplinebreuk. 29 

De behandeling van gevallen van disciplinebreuk en de bepaling van de 
maatregelen dienen met de grootste zorgvuldigheid en objectiviteit te 
geschieden en strict in overeenstemming met letter en geest van de statuten. 

De maatregelen zijn: 
terechtwijzing en waarschuwing 
ontzetting uit functies en/ of terugroeping uit openbare lichamen 
tijdelijke uitsluiting van het lidmaatschap 
royement. 

Voor leden van partijafdelingen is de afdelingsvergadering daartoe bevoegd, 
voor leden van districtsbesturen de districtsconferentie, voor leden van het 
partijbestuur het partijcongres. 

De behandeling van een overtreding dient in tegenwoordigheid van het 
betrokken partijlid plaats te vinden en tot maatregelen wordt met tweederde 
van de stemmen der aanwezige leden besloten. 

28. Over kritiek en zelfkritiek zijn in de brochure 'Over partijstrijd' ook weer enkele citaten van 
Mao opgenomen: 'Gewetensvolle beoefening van zelfkritiek is nog een ander kenmerk dat 
onze partij onderscheidt van alle andere politieke partijen. Door ons werk regelmatig te 
kontroleren en door een demokratische stijl van werken te ontwikkelen, door noch kritiek 
noch zelfkritiek te vrezen, en door goede populaire gezegdes toe te passen als "Maak van je 
hart geen moordkuil", "Maak de spreker geen verwijten maar wees gewaarschuwd door zijn 
u·oorden" en "Herstel de fouten die je gemaakt hebt en pas op voor fouten als je er geen ge
maakt hebt" - dat is de enige doeltreffende manier om te voorkomen dat allerlei soorten 
politieke vuilighei.d en bacillen de hoofden van onze kameraden en het lichaam van onze 
partij besmetten.' (On Coalition Government, April 24, 1945, Selected Works, Vol. III, pp. 
316-17). 

29. Disciplinaire maatregelen worden in de 'oude statuten' in art. 14 behandeld. Statuutsbepa
lingen rond royement vallen in de 'oude statuten' onder art. 4, punt f. 
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Inzake partijbestuurders besluit het partijcongres met eenvoudige meer
derheid der gedelegeerden. 

Partijleden waartegen disciplinaire maatregelen genomen werden, heb
ben recht op beroep. Na eventuele afwijzing daarvan kan dit beroep na een 
jaar herhaald worden. Alle par:tijleden hebben tot plicht mee te helpen de 
partij te beveiligen tegen aktiviteiten van reactionaire agenten in de rijen van 
de partij, zij moeten daartegen steeds waakzaam zijn en zulke vijanden van de 
vrede en de demokratie helpen ontmaskeren en voor onmiddellijk royement 
voordragen. 

Er bestaat een centrale controlecommissie.30 

Zij wordt door het partijcongres gekozen. De leden ervan moeten 
tenminste twintig jaar lid van de partij zijn en hun integriteit bewezen hebben. 

De verkiezing geschiedt voor elk lid afzonderlijk, met algemene stem
men. Bij de districtsbesturen en afdelingsbesturen bestaan controlecommis
sies. 

Zij worden door de districtsconferenties en ledenvergaderingen van de 
afdelingen gekozen. De verkiezing geschiedt voor elk lid afzonderlijk, na 
candidaatsbespreking, en met 4/5 van de stemmen. 

De taak van de controlecommissie is het onderzoek van de antecedenten 
van candidaten voor besturen, redacteuren, candidaten voor openbare 
functies, leraren in de partijschool en overeenkomstige verantwoordelijke 
functies. Het antecedentenonderzoek betreft de politieke loopbaan van de 
candidaat. Zijn persoonlijke leven en gedrag blijven buiten beschouwing voor 
zover deze geen gevolgen voor de partij kunnen hebben. 

De controlecommissies onderzoeken ook gevallen van politieke misdra
ging die aan deze commissies worden voorgelegd. De controlecommissies 
kunnen zelf geen maatregelen nemen, doch brengen rapport uit aan de partij
organen die daartoe volgens de statuten bevoegd zijn. 

Bijzonder artikeP 1 

Bij het antecedentenonderzoek door de Centrale Controlecommissie wordt 

30. Op het 19e congres van de partij in 1958 is besloten tot de vorming van controlecommis
sies. Zij hadden tot taak de partij te helpen beveiligen tegen toetreding van personen, die de 
partij en de arbeidersbeweging schade zouden kunnen berokkenen. Daarvoor in de plaats 
komt nu één centrale controlecommissie. Het betreft hier het instellen van een 'gerontocra
tie', die een ninke greep krijgt op de benoeming van leidinggevende personen in de partij 
en die zich in bijzondere gevallen ook bezig zal houden met het wel of niet aannemen van 
'nieuwe' partijgenoten (zie Bijzonder Artikel van het 'ontwerp'). 

31. Van 1945-1958 is er in de statuten een bijzondere overgangsbepaling opgenomen. Daarin 
werd bepaald, dat personen die tijdens de bezetting met de vijand hadden samengewerkt of 
tot nazi-organisaties hadden behoord, niet tot de partij zouden worden toegelaten. Op het 
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afzonderlijke aandacht besteed aan de periode van de Duitse nazibezetting, 
vooral aan de periode 1942-45. 

Van het lidmaatschap zijn uitgesloten, van wie wordt vastgesteld 
a. dat hij of zij lid geweest is van de NSB, het Zwart Front of aanverwante or

ganisaties 
b. dat vrijwillig in dienst is getreden bij de Wehrmacht van de nazi's, als 

militair of als burgerlijke medewerker van hulptroepen, ordediensten en 
dergelijke instellingen 

c. dat vrijwillige aanmelding heeft plaats gevonden voor werk in Duitsland of 
in de bezette gebieden 

De controlecommissies stellen een onderzoek in naar het gedrag van 
partijgenoten of personen die zich aanmelden: 
A die zich niet onttrokken hebben aan de verplichte arbeidsdienst voor de 

bezetter 
B oud-leden van de vooroorlogse CPN, die zich tijdens de bezetting niet aan 

arrestatie hebben onttrokken; naar hun gedrag tijdens eventuele gevan
genschap; die na arrestatie door de nazi's weer zijn vrijgelaten 

C die tijdens de oorlog in het bezette gebied verbleven en deel uitmaakten 
van het netwerk van de 'Rote Kapelle' of zijdelings met dit netwerk 
verbonden waren 

D die direct of zijdelings verbonden waren met de zogenaamde 'Raad van 
Verzet', daarmee verwante netwerken, met de inlichtingendienst van de 
Londense emigrantenregering, met de Britse of Franse inlichtingendiens
ten 

E die deel uitgemaakt hebben van de zogenaamde 'Communistische Partij in 
de bevrijde gebieden' (Limburg, Brabant, Zeeland). 32 

Over het onderzoek wordt door de Centrale Controlecommissie rapport 
uitgebracht aan het Partijbestuur, vergezeld van advies. 

Personen die door de justitie wegens misdaden tegen het leven veroor
deeld waren, worden uit de partij geweerd. 

Artikel 9. Verkiezing der besturen33 

l9e congres van de partij in 1958 is deze overgangsbepaling komen te vervallen. Daarvoor 
in de plaats werd art. 4, punt f. opgenomen, dat algemene waarborgen moest bieden om de 
partij te beveiligen tegen het binnendringen van ongewenste elementen, waaronder dus ook 
de personen vielen, die in de overgangsbepaling werden genoemd. In het 'ontwerp' is de 
oude overgangsbepaling weer in ere hersteld en zelfs verder uitgewerht. 

32. Voor de inhoud van het tweede gedeelte van de Bijzondere Verklaring in het 'ontwerp' wil 
ik de lezers verwijzen naar de opvattingen en oordelen van de partij, zoals die in de 
brochure 'De CPN in de oorlog' naar voren zijn gebracht. 

33. Art. 9 van het 'ontwerp' correspondeert met art. 6 van de 'oude statuten'. 
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Overeenkomstig het betreffende artikel in de bestaande statuten. 

Artikel 10. Verantwoording der besturen34' 

Overeenkomstig het betreffende artikel in de bestaande statuten. Daaraan 
wordt toegevoegd: 

Alle besturen moeten op geregelde tijden verslag doen van hun werk in 
de partijbladen. 

Het Dagelijks Bestuur publiceert de notulen van alle zittingen in het 
partijdagblad, voor zover deze geen huishoudelijke zaken betreffen. 

De notulen van de zittingen van het volledige partijbestuur worden, met 
het zelfde voorbehoud, gepubliceerd. 

Artikel 11. Het partijbestuur35 

Overeenkomstig artikel13 van de oude statuten. Daaraan wordt toegevoegd: 
Leden en bestuursleden die zich in het bijzonder voor de partij en de ar

beidersbeweging verdienstelijk hebben gemaakt, en als gevolg van ziekte of 
leeftijd niet meer in staat zijn functies te vervullen, kunnen door het 
partijbestuur, de districtsbesturen en de afdelingsbesturen tot erelid voor het 
leven van de betreffende partij-instanties waarin zij werkzaam geweest zijn, 
benoemd worden. 

29 juni 1977 

Voorgesteld door P. de Groot 

Conclusie 

Een paar kanttekeningen tot slot. Het 'ontwerp' moet in zeer grote haast 
voorbereid, geschreven en getypt zijn. De schrijvers hebben in enkele 
gevallen - artikels 7, 9, 10 en 11 - niet eens dt: moeite genomen de volledige 
tekst van de statuten weer te geven. Ze beperken zich tot de formulering 
'Overeenkomstig het betreffende artikel in de bestaande statuten' en 'Daaraan 
wordt toegevoegd'. In zijn rede voor het partijbestuur spreekt Henk Hoekstra 
het vermoeden uit, dat het stuk waarschijnlijk al tijdens de verkiezingscam-

34. Art. 10 van het 'ontwerp' correspondeert met art. 7 van de 'oude statuten'. 
35. Van de 'oude statuten' zijn de artikelen 5, 9, 10, 11 en 12 komen te vervallen. Zij 

behandelen respectievelijk de organisatie van de partij, de afdelingen, de districten, de 
partijconferentie en het partijcongres. 
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pagne is voorbereid.36 Gezien de haast waarmee het geheel is gemaakt, lijkt 
de periode na de verkiezingen meer aannemelijk. 

Een tweede punt dat opvalt, is de wijze waarop zo vele citaten van Mao, 
die opgenomen zijn in de brochure 'Over partijstrijd', hun weg vinden in het 
nieuwe ontwerp voor beginselprogramma en statuten. Sommige opvattingen 
en zinsneden worden bijna letterlijk overgenomen. Weer andere ademen de 
gehele sfeer uit van Mao's opvattingen in de periode 1929-1957. 

Tenslotte nog een opmerking over het 'Bijzonder Artikel' en met name 
het tweede deel ervan. De visie op het gedrag van partijgenoten en personen 
stamt rechtstreeks uit de brochure 'De CPN in de oorlog', een rapport van het 
dagelijks bestuur van de CPN voor het 19e congres van de partij in 1958. 
Een rapport, dat op het 19e congres ook is aangenomen. Deze visie van de 
partij op bepaalde historische ontwikkelingen en gebeurtenissen in de 
Tweede Wereldoorlog wordt in het 'ontwerp' tot statuut verheven. Het zou 
betekenen, dat praktisch de gehele illegale leiding van de CPN voor zover zij 
nog leven en weer toe zouden willen treden tot de partij, hun gedrag zouden 
moeten laten onderzoeken door de centrale controlecommissie. Om enkele 
namen te noemen, waarop de punten A. tot en met E. zich direct richten: Ba
ruch, Gouloze, Van Exter, Wagenaar. 

Om geheel in stijl te blijven wil ik dit artikel afsluiten met een citaat uit 
de brochure 'Over partijstrijd': 'De houding van communisten ten aanzien 
van iemand die fouten heeft gemaakt in zijn werk moet er een zijn van 
overreding met het doel hem te helpen veranderen en met frisse moed opnieuw 
te beginnen, en niet een houding die gericht is op uitsluiting, tenzij hij 
onverbeterlijk is. '37 

* Uitg~ve van de Stichting Instituut voor Politiek en Sociaal Onderzoek 

36. 'De machinaties van Paul de Groot; de openbare en heimelijke diskussie binnen de CPN', 
in: De Groene, 21 september 1977. 

3 7. 'The Role of the Chinese Communist Party in the National War', October 1938, Selected 
Works, Vol. 11, p. 198. 
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Op de drempel van een nieuw 
begrip 

Het post-economistische marxisme en de Sowjet
maatschappij* 

Paulus Streumer** 

De samenstellers van de bundel Het Sovjetraadsel hebben links Nederland en 
Vlaanderen een dienst bewezen. Tot nu toe ontbrak een dergelijk boek in het 
Nederlandse taalgebied. 1 De vier bijdragen en één appendix geven veel meer 
dan een overzicht van de voornaamste marxistische en niet-marxistische 
theorieën over de complexe Sowjet-maatschappij. De auteurs dragen met een 
politiek-economische analyse en een uitgebreid sociaal-historisch essay ook 
het nodige materiaal aan om die theorieën te toetsen. Ze voeren daarmee 
twee projecten uit. Het eerste is het overwinnen van de erfenis van Trotsky, 
die de Sowjet-Unie als een overgangsmaatschappij tussen het kapitalisme en 
het socialisme zag. Het is dan ook niet toevallig dat de bijdrage van Ernst 
Mandel, de theoretische voorman van Trotsky's volgelingen, de ambivalente 
vorm heeft gekregen van een bijlage. Het overstijgen en overwinnen van de 
standpunten van Mandel lijkt het Leitmotiv van deze bundel te zijn. Dat dit 
verband houdt met de politieke en theoretische ontwikkeling van een aantal 
van de auteurs wekt geen verwondering. 

Het tweede project is het zoeken naar nieuwe verklaringen die kunnen 
helpen het tot nu toe weerbarstige raadsel dat de Sowjet-maatschappij is, op 
te lossen. War is de aard van deze zich socialistisch noemende grootmacht? 
Hoe kan ze geduid worden met marxistische begrippen? Het boek staat op de 
drempel van de oude economistisch-marxistische verklaring van de Sowjet
maatschappij en van een nieuwe, meer historisch-vergelijkende kijk op de 
Sowjet-Unie als een land aan de rand van Europa. Maar de auteurs zijn met 
deze bundel niet over de drempel gestapt. Ze pogen van het oude -ja, ik zou 

* Joost Kircz, Marcel van der Linden en FritjofTichelman (red.), Het Sowjetraadsel, Poging tot 
begrip van de Oosteuropese maatschappij. Uitg. Leon Lesoil-Toestanden-Boeken. Antwerpen, 
1983. Wettelijk depot: D/1983/2159/l. Prijs f 27,50. 

** Paulus Streumer is medewerker bij de vakgroep Planning en Beleid van de Faculteit der 
Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit te Utrecht. 

1. Het dichtst bij deze bundel komt nog A. Adler e.a., De Sowjet Unie en wij. Een analyse vrij 
van verkettering en blinde loyaliteit. Odijk, 1979. 
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zelfs willen zeggen eurocentristische - marxisme te redden wat er te redden 
valt. 

De eerlijkheid gebiedt direct te zeggen dat het geen vlot leesbaar boek is 
geworden. Een reden daarvan is taalkundig. Men merkt meteen dat de 
voornaamste literatuur over dit onderwerp in het Duits en het Engels is 
verschenen. Vooral de laatste, bijna honderd bladzijden beslaande, bijdrage 
- maar niet alleen die! - is vaak gesteld in een, om het maar eens in stijl te 
zeggen, hybride jargon, waarin de vóórzichtigheid het heeft gewonnen van de 
dóórzichtigheid. De stelregel 'socialistisch van vonn en nationaal van inhoud' 
had ook wel eens op het Nederlands taalgebruik mogen worden toegepast. 

Het raadsel van de heersende klasse 

In de eerste bijdrage, Het aktuele marxistische debat over de Sovjet-Unie, 
geeft Marcel van der Linden een welhaast volledig overzicht van de marxisti
sche theorievorming over de Sowjet-Unie. Bij de bespreking van die theo
rieên gaat hij uit van twee criteria. De eerste is het marxistische gehalte van 
die theorie. Dit criterium zwakt hij al aan het begin van zijn betoog af. 'Er be
staat{ ... ) geen "dialektische methode" zoals er eenfonneel-logische methode 
is, d.w.z. een methode waarbij van de konkrete aard der te onderzoeken 
objekten geabstraheerd kan worden.' (blz. 1 7). Maar men kan wel bepalen in 
hoeverre als marxistisch voorgestelde theorieên overeenkomen met de 
centrale stellingen van Marx zelf. Van der Linden doet dit met smaak, en niet 
zonder opgeheven vinger. 

Zo wordt de opvatting van Fantham en Machover dat de bureaucratie in 
de Sowjet-Unie de heersende klasse is (omdat zij stabiel is, in staat zichzelf te 
reproduceren, de arbeidersklasse onderdrukt en het produktieproces en het 
maatschappelijk meerprodukt beheerst), door Van der Linden afgewezen. 
Het begrip klasse zou door hen te ruim opgevat worden. 'Als deze categorie 
klasse {zoals zij zeggen) niet suprahistorisch is, kan zij ook niet zinvol gebruikt 
worden voor de analyse van onderling sterk verschillende maatschappijfonna
ties .. .' (blz. 31 ). 

Van der Linden kiest dan ook voor een feitelijk a-historisch klassebe
grip. Omdat hij het begrip 'heersende klasse' koppelt aan de 'logika van het 
sociaal-ekonomische systeem', schijnt hij een klasse alleen maar dan tot 
heersen in staat te achten als de leden daarvan zich zouden gedragen als de 
kapitalisten in Marx' Das Kapital: in strikte overeenstemming met de 'logika 
van het systeem'. Maar zo'n Marx'se kapitalist is een abstractie. Als we het 
doelmatige, rationele handelen van Marx' kapitalisten in Das Kapital (ik heb 
het hier niet over Marx' historische geschriften) als het wezenlijke onderdeel 
van het heersen van hun klasse beschouwen, heeft er behalve in betrekkelijk 
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kleine gebieden en gedurende zeer korte perioden geen heersende kapitalis
tenklasse bestaan. 

Al in 1899 toonde de nog steeds veel te weinig bestudeerde Thorstein 
Veblen2 aan, dat het gedrag van de leden van de heersende (kapitalis~en)klas
se van de Verenigde Staten allesbehalve werd geregeerd door de economi
sche rationaliteit, maar door de wens zich te onderscheiden van de leden van 
andere klassen en van de eigen klasse door 'opzichtige consumptie' en 
'verkwistende uitgaven'. 

Om dichter bij huis te blijven: er verschijnen al enige jaren studies over 
de negentiende eeuwse burgerlijke cultuur in Frankrijk, die vanuit de optiek 
van de 'geschiedenis van de geestesgesteldheid' (mentalité) tot dezelfde 
conclusies komen. 3 Het lidmaatschap van de heersende klasse bekleden, het 
'burgerlijk' zijn, was een kwestie van stijl, van het zich eigen maken van een 
bepaalde cultuur, en het hield het verwerven in van een eindeloze serie 
subtiele vaardigheden die zelf steeds weer veranderden; de taal, het eten, de 
kleding, enzovoorts. Zoals het handelen van de kapitalisten niet verengd kan 
worden tot economisch rationele handelingen, kan ook de heersende klasse, 
de burgerij, niet verengd worden tot de categorieën 'industriëlen en handela
ren'. De beoefenaars van de vrije beroepen hoorden er bij voorbeeld ook bij. 

Het zou verkeerd zijn om analoog aan die abstracte 'kapitalistenklasse' 
het begrip 'heersende klasse' van de Sowjet-Unie gelijk te stellen aan de 
'bureaucratie'. Het gaat in de Sowjet-Unie om een veel bredere groep, waar 
wetenschappers, kunstenaars, de mensen van de media samen met de 
managers, de top-militairen en de politici deel van uitmaken. En deze bredere 
groep, die ik bij gebrek aan beter 'de elite' zou willen noemen, handhaaft 
haar positie aan de top met de middelen die Fantham en Machover 
beschrijven. Ik ziet niet in waarom we dat geen 'heersende klasse' zouden 
mogen noemen. Alleen omdat de als rechtshistoricus begonnen Marx het 
absoluut gestelde eigendomsbegrip uit het Romeinse recht gebruikte? Is het 
beheer en het vruchtgebruik van de economie dan niet mooi genoeg voor de 
elite? Of maken we van de wet een fetisj? 

'Nee', stelt Van der Linden, 'het traditionele marxisme[ ... ] zegt namelijk 
dat de belangen van de heersende klasse samenvallen met de logika van het so
ciaal-ekonomische systeem. [ ... ] In de Sovjet-Unie daarentegen ... ' - en hier 
komt Van der Lindens tweede criterium om de hoek kijken, namelijk 'enige 
empirische gegevens, die alleen ontkend worden door enkele geïsoleerde Sovjet
apologeten' (blz. 1 7) - '[ ... ] remt de bureaucratie het sociaal-ekonomisch 

2. Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class. Harmondsworth, 1979 (1899). 
3. Richard Holt, 'Social History and Bourgeois Culture in Nineteenth Century France. A 

Review Article', in: Comparative Studies in Society en History, vol. 27, nr. 4, October 1985, 
pp. 713-726. 
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stelsel door de eigen belangen na te streven. [ ... ]Het gevolg is een krisis in per
manentie.' (blz. 31 ). Wat betreft de feiten is dit een juiste uitspraak. Maar het 
begrip 'sociaal-ekonomische systeem' wordt hier verengd tot 'economisch 
systeem'. 

Dit wordt duidelijk in zijn kritiek op Trotsky en MandeL Trotsky 
definieert in 1936 de Sowjet-maatschappij als 'een voorbereidend of over
gangsregime tussen kapitalisme en socialisme.' (blz. 34). Ze 'ZOU een, dubbel 
karakter hebben: een socialistisch (de produktiemiddelen zijn in maatschap
pelijk eigendom) en een burgerlijk (de verdeling van de levensmiddelen 
geschiedt met behulp van de kapitalistische waardemeter). Het socialistische 
karakter van de staat, dat tot uiting kwam in de planeconomie, werd bedreigd 
door de kapitalistische tendensen, die zich bevonden in de distributiesfeer, in 
de bureaucratie. 

Na de oorlog is het Mandel die deze gedachten van de 'gedegenereerde 
arbeidersstaat' handhaaft. 'De planekonomie is daarbij verankerd in de 
produktieve sfeer en de wet van de waarde in de distributieve sfeer.' (blz. 3 7). 
Van der Linden noemt deze gedachte terecht 'niet meer dan een fantastische 
konstruktie, die met de werkelijkheid van de Sovjet-maatschappij weinig van 
doen heeft. De stelling dat de bureaukratische elite een zuiver externe 
parasitaire rol vervult is zonder meer onjuist. [ ... ]De bureaukratie is net zo es
sentieel voor het lichaam van de Sovjet-maatschappij als de arbeidersklasse. 
[ ... ]Zij organiseert de produktie zelf[ ... ]' (blz. 37). Maar dit gaat niet volgens 
het plan, dat wil zeggen niet 'geformuleerd als resultaat van totaalmaatschap
pelijke overwegingen, maar plandoelen komen tot stand via keiharde onder
handelingen tussen verschillende bureaukratische instanties.' blz. 39). Erger 
nog (en ik blijf citeren) 'Het is[ ... ] absoluut niet in overeenstemming met de 
feiten, wanneer wordt beweerd door Mandel dat in de distributieve sfeer 
burgerlijke verdelingsnormen, d.w.z. waar-geld-betrekkingen, almachtig zijn.' 
(blz. 38). Mandel heeft dus niets begrepen van de 'logika van het sociaal
ekonomische systeem' de Sowjet-Unie! 

Maar wat is die logica dan wel? Hoe vindt bij voorbeeld de distributie 
van goederen plaats? 'Kontakten, relaties, vriendschappen en maatschappelij
ke posities: dat zijn naast het geld essentiële Jaktoren die de distributie van 
konsumptiegoederen bepalen. De verdelingsnormen zijn noch zuiver monetair, 
noch planmatig. Veeleer bevatten zij, versmolten tot een nieuwe eenheid, 
monetaire en niet-monetaire elementen.' [Benadrukking door mij, PS] (blz. 
39). 

Hier zijn we al haast aangekomen bij het begrip 'totale prestatie' dat 
Marcel Mauss gebruikte om het uitwisselen van geschenken, dat in 'archaï
sche' maatschappijen plaatsvindt om de sociale gelaagdheid van die maat
schappijen te benadrukken, aan te duiden. 4 Onder 'totale prestatie' verstond 
hij een handeling die tegelijkertijd economisch, prestige bevorderend en 
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ideologisch is. Waarmee ik niet de indruk wil wekken dat ik de Sowjet-Unie 
'archaïsch' zou vinden, maar wel op de mogelijkheid wil wijzen dat bij 
ontstentenis van een duidelijk in het economische recht verankerde basis van 
de heersende klasse, deze klasse op een veel breder terrein haar overheer
sende positie gaat bevestigen. Dat terrein is niet alleen sociaal-economisch, 
laat staan alleen economisch. 

Ik heb zo overvloedig geciteerd om aan te tonen dat met het opruimen 
van het Trotskistisch/Mandeliaanse gedachtengoed we aan de oevers zijn 
aangekomen van een nieuw begrip, van een nieuwe wijze "fan analyseren van 
de Sowjet-maatschappij. 

Maar opeens valt het raderwerk stil. Het overzicht is volledig en wordt 
afgesloten met enige veel te voorzichtige conclusies. De 'bureaukratische 
elite' is 'geen klasse', maar 'probeert wel als zodanig te handelen'. (blz. 43 ). Ze 
is een 'quasi klasse'. (blz. 41 ). Er is alleen een 'geperverteerde vonn' van 
planning: 'quasi planning'. (blz. 43). Er is dan ook- en dat heeft Van der 
Linden weer met Mandel gemeen - een nieuwe omwenteling nodig. Deze 
moet echter anders dan de Mandeliaanse, 'meer dan alleen politiek' zijn, 
'omdat het wegvagen van de bureaukratie ook in de gehele ekonomische sfeer 
doorwerkt.' (Waar blijft de cultuur?) We hebben dan ook te maken met een 
'Sovjet-maatschappij die niet als een klassenmaatschappij in de traditioneel
marxistische zin kan worden gekarakteriseerd . ... Veeleer is hier sprake van een 
nieuw type maatschappijfonnatie, dat niet past in de oude schema's.' (blz. 43 ). 
De geschiedenis en het maatschappelijk leven zijn rijker gebleken dan de 
leer. 

De a-historische pogingen van Bahro om het oude schema toe te passen, 
wijst Van der Linden dan ook beslist terug, ' ... ook en vooral de gedachte dat 
het tsaristische Rusland een Aziatische produkiiewijze [een agrarische despo
tie] kende kan niet met de feiten in overeenstemming worden gebracht.' (blz. 
47). 

We staan duidelijk voor een raadsel. De Sowjet-maatschappij i~ niet 
kapitalistisch, ze is niet socialistisch. Ze is van een nieuw type, dat echter niet 
verklaard kan worden door dat aan haar het Aziatische type zou zijn 
voorafgegaan. Aan het eind van zijn bijdrage geeft Van der Linden haast 
ongemerkt een voorzet. 'Tegelijkertijd kan echter niet geloochend worden, dat 
er een opvallende kontinuïteit is tussen het sterke staatsapparaat onder het 
tsarisme en onder Stalin en zijn opvolgers. MosheLewin heeft gewezen op een 
groot aantal frappante parallellen [ ... ] Hier ligt een terrein, dat beslist nog 
verder verkend moet worden.' (blz. 48). 

4. Marcel Mauss, The Gift, Forms 'and Functions of Exchange in Archaic Societies. London, 
1970 (1925). 
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Het raadsel van de relatieve autonomie 

Het is aan Fritjof Tichelman om in zijn lange essay Kontinuïteiten en breuken 
in de geschiedenis van Rusland en de Sovjet-Unie aan het eind van de bundel 
deze verkenning uit te voeren. Hij stelt zich de door Wjera Zassoelietsj aan 
Marx gestelde vraag nog eens: 'Waarin ligt het verschil tussen de ontwikke
lingen in West-Europa en die in Rusland?' 

Zijn antwoord komt kort gesteld hierop neer, dat Rusland historisch en 
geografisch het tegengestelde is van Noordwest-Europa, speciaal van Enge
land. In Engeland hadden de steden, de middenlagen van de bevolking, de 
economie, de godsdienst, de wetenschap alle een betrekkelijk zelfstandig 
bestaan. Al in de twaalfde en dertiende eeuw werden beslissende stappen 
gezet om tot deze relatieve autonomie te komen (blz. 134). Het sleutelwoord 
is 'relatieve autonomie'. 

In Rusland verliep de ontwikkeling anders. Aanzetten tot relatieve 
autonomie, bij voorbeeld van de steden, de kerk en de adel, werden eerst 
door de Mongolen (dertiende en veertiende eeuw), later door de grootvorsten 
van Moskou ongedaan gemaakt. De modemiseringen door Peter de Grote 
(begin achttiende eeuw) verstevigdenjuist de staatsmacht. De adel werd in de 
bureaucratie opgenomen. De hele staat werd een absolutistische oorlogsma
chine. 

Latere pogingen om de adel, het grondbezit en de staatsbedrijven te 
'privatiseren' hadden slechts beperkt succes. Wel versterkten ze de con
sumptieve behoeften van de adel, die overging tot een nog scherpere 
uitbuiting van de landbouw. De hervormingen in de tweede helft van de 
negentiende eeuw, na de Krimoorlog, konden de fundamentele gegevenhe
den van de 'tsaristische formatie' niet veranderen: een sterke, achterdochtige 
staat, een zwak inheems ondememersdom, veel buitenlandse investeringen 
in de industrie, een volkomen achterlijke landbouw, een laag ontwikkelings
peil van de bevolking. Nieuw was de snelle groei van een moderne sector. De 
zware industrie had echter ook na 1890 weinig uitstraling naar de andere 
sectoren van de economie en de maatschappij, een situatie die door 
Tichelman terecht wordt omschreven met 'dualistische verhoudingen' (blz. 
144, 163). In de negentiende eeuw ontstond door het nieuwe schoolsysteem 
een verwesterde intelligentsia. 

Het resultaat van deze ontwikkelingen zijn 'maatschappelijke tegenstrij
digheden die weliswaar akuut werden, doch niet een objektief proces inhielden 
van werkelijke vervulling van de sociaal-ekonomische voorwaarden voor een 
nieuwe maatschappijvorm.' (blz. 169). Maar ook was 'de Russische autokratie 
. . . de enige niet-industrieel-kapitalistische staatsvorm die zich tot in de 20e 
eeuw als imperiale grootmacht wist te handhaven door een eeuwenlange 
selektieve overname van Westerse middelen en ideeën om het machtsapparaat 
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op peil te houden. Dit stond overigens een semikoloniale afhankelijkheid niet 
in de weg. Er ontstond geen modern efficiënt staatsapparaat, hetzij civiel, 
hetzij militair.' (blz. 169). 

Als we zoeken naar relatief autonome groepen, vinden we de intelligent
sia en de arbeiders in de steden. Politieke oppositie was beperkt tot de 
intelligentsia waarbij de het meest radicaal westers georiënteerde Mensjewiki 
meest uit de middenlagen voortkwamen. Het was opvallend dat vele Bolsjewi
ki uit de kringen van de grootgrondbezitters kwamen. (blz. 1 72). 

Keren we terug naar de vraag hoe de tsaristische maatschappij te 
begrijpen is. Het tsaristische Rusland was, zoals al aangestipt is, in zeer 
fundamentele opzichten het tegengestelde van Noordwest-Europa (blz. 135, 
138). Tichelman stelt dan ook dat 'de eigenaardigheden van Rusland slechts 
adequaat kunnen worden geanalyseerd binnen het raam van problemen, 
mogelijkheden en impasses van de gehele niet-westerse wereld[ ... ]' (blz. 136). 
Ook hij wijst op de verschillen met de Aziatische maatschappijen (China), met 
betrekking tot de kracht van het mandarijnendom, die leidde tot het inperken 
van de willekeur van de vorst, en op de positie van de boerengemeenschap
pen. In Rusland was de agrarische economische basis veel zwakker. (blz. 
136, 170). Het despotisme was dan ook in het tsaristische Rusland veel 
sterker. (blz. 139). Ze werd ook nog versterkt door het overplanten van de 
koloniale uitbuiting en onderdrukking naar het Grootrussische kernvolk van 
de staat. (blz. 168). Er was geen 'klassiek feodalisme' en ook de absolutisti
sche staat was in Rusland anders dan in West-Europa. (blz. 170). Vele 
kenmerken van de tsaristische maatschappij doen denken aan Derde Wereld
problemen. (blz. 158). 

Tichelman maakt dan ook de volgende gevolgtrekking: 'Voor een 
adequate plaatsing van de Russische tsaristische formatie in zijn verschillende 
ontwikkelingsperiodes is een vergelijkend kader nodig, waarin alle belangrijke 
agrarische maatschappijen kunnen worden geplaatst, die tot de periferie van 
de, Westers-kapitalistische kern zijn gaan behoren, zowel voor als na de twee 
grote Westerse expansiefasen (van de 16e-17e en van de 19e eeuw).' (blz. 
170). 

Het raadsel van de continuïteit 

In wat voor soort maatschappij veranderde Rusland in 1917? Niet in een 
socialistische, stellen alle bijdragen aan de bundel vast. Maar was de eerste 
fase van 1917 een burgerlijk-democratische revolutie, zoals Lenin beweerde 
in zijn Aprilthesen? Tichelman ontkent dit: 'Het hele sociaaldemokratische 
koncept "burgerlijk-demokratische revolutie" was [ ... ]op zich al een tamelijk 
akademische konstruktie. [ ... ] In Rusland ontbraken de meest elementaire 
voorwaarden voor een grootscheepse ontplooiing en overheersing van burger-

137 



dom en parlementaire demokratie.' (blz. 1 7 4 ). Voor Tichelman zijn socialis
me en demokratie uiteraard onverbrekelijk met elkaar verbonden. Na 
Oktober 191 7 vond dus geen overgang plaats naar het socialisme. 

Nu is het verwonderlijk dat hij om de daarop volgende ontwikkeling te 
karakteriseren, te leen gaat bij de Sowjet-theoretici over de Derde Wereld en 
wel voor het begrip 'de niet-kapitalistische weg [naar het socialisme]'. 
Daarmee wordt aangegeven dat een ontwikkelingsland op niet-kapitalistische 
(maar daarom nog niet op socialistische) wijze de voorwaarden schept van de 
overgang naar het socialisme. 

Na de oktoberrevolutie begon de Sowjet-Unie dan ook 'een niet
kapitalistische weg naar industrialisatie onder bureaukratische diktatuur.' 
(blz. 181). Onder de druk van de burgeroorlog was een fusie tot stand 
gekomen van de 'hiërarchische bureaukraten' aan de top en de 'primitiveren
de druk van de politieke basis'. Het 'excessieve overwicht van de staat over de 
hele bevolking' deed zich gelden. Voortgezet werden 'de imperialistisch
centralistische tendenties', de 'gewelddadige, niet-ekonomische surplusextrak
tie '. Deze blokkerden de weg van een kapitalistische ontwikkeling. Daarbij 
kwam nog 'de antikapitalistische wil en het voluntaristisch utopisme van de 
kommunistische partij'. (blz. 181-182). Met de snelle industrialisatie ont
stond een 'nieuwe, relatief amorfe arbeidersklasse' en daaruit creëerde de 
staat 'intolerante, konformistische en manipuleerbare apparatsjieks '. Dit had 
dramatische gevolgen: 'De rauw-elementaire kultuursfeer van het dorp ver
overde de stad . ... De humanitair-universalistische principes van de revolutio
nair-socialistische beweging moesten zo wel verloren gaan.' (blz. 189). 

De bureaucratie heeft zich dan ook onbelemmerd kunnen ontwikkkelen. 
Er is 'een duizelingwekkend gecompliceerd geheel ontstaan van elkaar 
overlappende en doorkruisende bevoegdheden, dat niemand meer kan over
zien . ... Het hele klimaat ademt weerstand tegen innovatie, efficiency en vlotte 
afhandeling.' (blz. 203) We zijn weer bij de economie aangeland. 'Hoe men 
het systeem ook bekijkt, niets functioneert goed.' (blz. 205). Maar in enige 
wezenlijke opzichten functioneert het systeem als geheel genomen wel goed! 
De belangen van de elite worden erdoor gewaarborgd. De Sowjet-Unie is met 
haar vijf procent van de wereldbevolking een grootmacht. 

Het raadsel van de belangenbehartiging 

Voor Tichelman ligt het proheem - terecht - bij de politieke ordening van de 
Sowjet-maatschappij. 'Er is geen erkende en gestruktureerde ruimte voor 
veelzijdige [benadrukking door mij, PS] belangenbehartiging en de korrige
rende werking die daarvan uit kan gaan.' (blz. 205). In Noordwest-Europa is 
deze ruimte opgeëist door delen van de bourgeoisie zoals door de 'vrije 
beroepen', en van de arbeidersklasse, door haar orsanisat)es. 
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In zijn bijdrage, Naar een politieke ekonomie van de Sovjet-Unie, gaat Hillel 
Ticktin onder meer in op het equivalent van de vrije beroepen in de Sowjet
Unie, de 'intelligentsia', dat 'een 9 miljoen sterk leger van afgestudeerden' 
vormt. De top van die intelligentsia maakt deel uit van de elite, maar het 
merendeel heeft een levenspeil dat niet veel hoger is dan dat van de 
arbeidersklasse. Verder is de intelligentsia uitstekend in staat haar grieven te 
verwoorden en zou ze baat hebben bij een democratisering van het systeem. 
Echter ze zijn volgensTicktin-en ieder die Oost-Europa heeft bezocht kan 
dat beamen - 'het meest geïndividualiseerd en organisatievijandig en identifi
ceren centralisering en organisatie met socialisme'. Bovendien worden de 
arbeiders en de intelligentsia 'door een enorme sociale barrière gescheiden'. 
(blz. 124). De conclusie zou dan ook kunnen zijn dat de intelligentsia, mits ze 
een relatieve autonomie ten opzichte van de staat zou kunnen bereiken, wel 
hervormingen kan nastreven, maar geen revolutie. 

Anders staat het met de arbeidersklasse. Ticktin stelt echter dat deze 
weliswaar 'zichzelf in een situatie bevindt waarin de produktieverhoudingen 
transparant en de privileges van de elite overduidelijk zijn, maar omdat ze 
geatomiseerd is, zijn alleen toevallige en spontane akties mogelijk.' (blz. 125). 

Maar Tichelman wijst op de noodzaak van 'sterkere ontplooiing van de 
kreatieve potenties van de arbeidskracht ... wat alleen door een revolutionaire 
omwenteling kan worden gerealiseerd. ' (blz. 216 ). Hij is het daarin dus eens 
met Van der Linden, die een omwenteling noodzakelijk acht, die 'meer is dan 
alleen politiek omdat het wegvagen van de bureaukratie ook in de gehele 
ekonomische sfeer doorwerkt.' (blz. 44). 

Tichelmans oplossing gaat in de richting van een 'klasseautonomie' en 
het (na een revolutie) handhaven van 'de politieke zelfstandigheid tegenover 
de staatsmacht' van de bewegingen die dan de belangen van de arbeiders 
zullen behartigen, zoals de vakbonden, en van de 'anti-bureaukratische 
socialistische oppositie'. (blz. 219). We zijn dan terug bij de 'relatieve 
autonomie' die de burgerij in Noordwest-Europa al vanaf de twaalfde, 
dertiende eeuw aan het opbouwen was. 

Het socialisme ligt in de optiek van Tichelman nog ver weg. Het is een 
'lange afstandsoriëntering'. (blz. 132). De voorwaarden ervan bestaan 
behalve in de hoog ontwikkelde kapitalistische landen, slechts in Oost
Duitsland en Tsjechoslowakije. (blz. 219). 'Als er in de toekomst anti
bureaukratische revoluties zullen uitbreken, zal de SU zeker niet vooroplopen.' 
(ibidem). 

Het raadsel Yan de geschiedenis 

Zo lijkt het dat we aan het eind van de bundel zitten met een grotere 
verwarring dan toen we begonnen. De Sowjet-maatschappij is niet kapitalis-
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tisch, en ook niet socialistisch. Ze is geen overgangsmaatschappij, ze heeft 
geen 'Aziatische' basis. 

De conclusie lijkt dubbel te zijn. Öf ze is een maatschappij 'sui generis' 
(blz. 122), uniek en daarom moeilijk met andere maatschappijen te vergelij
ken. Öf ze is een land dat zich ontwikkeld heeft aan de rand (periferie) van het 
Europese kapitalisme, een land dat sociaal-economisch nogal wat trekken 
gemeen heeft (had) met de grotere Derde Wereldlanden als India en Brazilië 
met hun bureaucratieën, opkomende industriële klassen en hun voor een 
groot deel achterlijke agrarische sector. 

De Sowjet-Unie is wat dat betreft niet uniek. Ze is in de woorden van Ti
chelman 'een ingewikkelde kombinatie . . . van sterke erfenissen uit een lang 
prekapitalistisch verleden, wat open en versluierde marktsectoren en elementen 
van de revolutie van 1917.' (blz. 213). 

De conclusie van de auteurs van de bundelluidt dan ook: 'De historische 
problematiek van Rusland is juist [ ... ]gekenmerkt door het feit dat een[ ... ] 
overgang naar het kapitalisme struktureel geblokkeerd was.' (blz. 213). De 
versnelde industrialisatie van StaJin en van na de oorlog mocht niet baten. 
'Pogingen om over de geschiedenis heen te springen, worden altijd afgestraft.' 
(blz. 191 ). Tichelman doet de kwestie of er al dan niet een heersende klasse 
van de Sowjet-Unie bestaat, af met 'voor een deel niet belangrijk'. (blz. 212). 
De samenstellers van de bundel blijven echter voor hun begrip van de Sowjet
maatschappij en bij het opstellen van hun program van omwenteling in de 
Sowjet-Unie, gevangen in de parallel met de opkomst van de bourgeosie als 
heersende klasse in West-Europa. Is het post-economistische marxisme dan 
toch nog negentiende eeuws? 
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Ontstaat er een Atlantische 
bourgeoisie? 

Dany Jacobs* 

Twee jaar na de verdediging verscheen onlangs de commerciële versie van 
het proefschrift van Kees van der Pijl over de pogingen tot politieke 
eenmaking van de bourgeoisie aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. 
Aan de herwerking is veel werk besteed, waardoor het boek nu een 
eenduidige historische lijn volgt. Daarnaast is bijkomend onderzoek verricht, 
zodat er nu ook gegevens over Groot-Brittannië, dat oorspronkelijk buiten het 
blikveld was gebleven, in voorkomen. Het boek heeft door dit alles aan 
duidelijkheid en samenhang gewonnen, maar vlot leesbaar kun je het nog niet 
noemen. De sterke zijde van het boek blijft ongetwijfeld dat het een massa 
aan materiaal, die meestal op een politiek-personalistische wijze wordt 
behandeld, in een structureel geheel samenbrengt. Tegelijkertijd dreigt, door 
die hoeveelheid materiaal en een tekort aan samenvattingen, de lezer( es) 
door de bomen het bos niet meer te zien. Wie zich dan toch aan het boek 
waagt, kan dan ook het best eerst het artikel 'Het Atlantische imperialisme en 
de Atlantische bourgeoisie' uit Van der Pijls in 1982 verschenen bundel 
Marxisme en internationale politiek (Amsterdam, IPSO) (her)lezen, dat de 
hoofdlijnen uit het boek uitstekend samenvat. Ook de inleiding op het nieuwe 
boek bevat een korte samenvatting (p. xiii-xviii), die men eigenlijk na elk paar 
hoofdstukken moet herlezen om de draad niet kwijt te raken. 

Kort gezegd is de hoofdlijn van het boek dat sinds het 'tijdperk van de 
Atlantische integratie' vanuit de Verenigde Staten drie offensieven gelan
ceerd zijn om de heersende klassen aan beide kanten van de Atlantische 
Oceaan onder één noemer te brengen: onder president Roosevelt tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, enkele jaren later met het Marshall-plan en in de 
vroege jaren zestig onder president Kennedy. Ook onder president Carter 
was er een poging, maar deze mislukte al vlug. Dat was overigens ook met het 
Wilson-offensief het geval, de voorloper van de drie belangrijke offensieven, 
op het einde van de Eerste Wereldoorlog, die als zodanig bij Van der Pijl veel 
aandacht krijgt. 

• Dany Jacobs is wetenschappelijk medewerker bij het Instituut voor Politicologie van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen. 
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Beheersconcepties 

Van der Pijl brengt deze offensieven in verbinding met drie ideaaltypische 
'beheersconcepties' van de burgerij, die opgehangen worden aan functionele 
kapitaalfracties. Het klassiek liberalisme is de conceptie van het kapitaal dat 
geëngageerd is in de circulatie en vooral in de banken: het legt de nadruk op 
vrije internationale circulatie. Het 'staatsmonopolisme' komt voort uit het 
produktief kapitaal en wil vooral de voorwaarden van een vlot verlopen van 
de produktie veilig stellen. Daarom is het minder afkerig van vormen van 
overheidsinterventie, kartelvorming, of (desnoods) planning. Het 'corporate' 
liberalisme tenslotte is een soort progressieve synthese van beide eerste 
concepties, die tot stand komt in de periode dat het financierskapitaal, de 
integratie van bank- en industriekapitaal, tot stand komt. Men zoekt in de 
marktregulering tussenvormen tussen strakke planning en totaalliberalisme 
en daarnaast krijgt ook het overleg met de vakbonden een geïntegreerde 
plaats. 

Het is ongetwijfeld Van der Pijls verdienste het begrip 'beheersconceptie van 
de burgerij' een ruimere verspreiding gegeven te hebben. Het probleem is 
echter dat hij zijn ideaaltypische beheersconcepties nooit op een systemati
sche wijze presenteert. De inhoud ervan lijkt niet constant en de lezer(es) 
moet dan ook op basis van karakteriseringen in verschillende passages 
proberen zich een beeld van de inhoud ervan te vormen. Zo had ik allezende 
de indruk gekregen dat in het 'staatsmonopolisme' men zich vooral repressief 
opstelt ten opzichte van de arbeidersklasse. Maar op p. 79 lees ik dan opeens 
dat een van de bijdragen van de Rockefellers aan het profiel van de 
staatsmonopolistische tendens in de Verenigde Staten het opzetten van 
vertegenwoordigingssystemen voor de arbeiders in de industrie was. 

Het benadrukken van de beheersconcepties dreigt er echter toe te 
leiden dat het niveau van de maatschappelijke problematiek onderschat 
wordt. Van der Pijl wijst er wel op dat het succes van een bepaalde conceptie 
niet enkel afhangt van de concrete invloed die een bepaalde kapitaalfractie 
uitoefent, maar ook van de mate waarin een bepaalde periode een economi
sche problematiek met zich brengt die in het verlengde ligt van een bepaalde 
conceptie. Maar in de presentatie van het materiaal aan de hand van de 
concepties wordt dit inzicht toch naar de achtergrond gedrongen. Bij de 
hernieuwde opkomst van het liberalisme gedurende de laatste jaren wijst Van 
der Pijl vooral op het tot stand komen van een nieuwe renteniersgroep en een 
zekere loskoppeling van het bank- van het financierskapitaaL Het feit dat het 
tekortschieten van de keynesiaanse reguleringsmechanismen bij het oplossen 
van de 'stagflatie' in het midden van de jaren zeventig bijdroeg aan de crisis 
van het 'corporate'liberalisme vermeldt hij echter niet. Het is begrijpelijk dat 
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in een dergelijke situatie een meer liberale denkwijze weer veld kon winnen. 
Men kan zich daarnaast overigens afvragen of een pure bank- of renteniers
benadering wel zo orthodox liberaal zou zijn. Het opdrijven van de overheids
schuld kan, door de opwaartse druk die ze op de rente uitoefent, een groep fi
nanciële parasieten juist erg ten goede komen; het zou mij dan ook niet 
verbazen dat het herleven van het liberalisme juist door groepen uit het 
financierskapitaal, die niet enkel hun eigen korte termijnbelangen maar juist 
het functioneren van het systeem als geheel op het oog hebben, gestimuleerd 
wordt. 

In het algemeen denk ik overigens dat beheersconcepties belangrijk zijn 
als algemeen referentiekader. Maar de (economische) politiek die in de 
praktijk tot stand komt, is waarschijnlijk maar in beperkte mate tot die 
concepties te herleiden. De druk van de omstandigheden en de inertie van de 
overheidsadministratie leggen immers ook een groot gewicht in de schaal. 
Door de nadruk op het cluster beheersconcepties/kapitaalfracties blijft de 
relatie tot de praktijk in Van .der Pijls boek problematisch. Enerzijds krijgen 
belangrijke crisissituaties in verhouding tot de concepties niet de noodzakelij
ke aandacht, anderzijds wordt van de lezer( es) verwacht dat hij/zij het belang 
van heel concrete maatregelen, zoals bepaalde belastinghervormingen voor 
de verschillende kapitaalfracties, direct kan vatten. Op bepaalde punten is de 
relatie van een bepaalde passage tot de lijn van het boek tenslotte helemaal 
onduidelijk. Onder de titel 'The impact on Nazi Europe' (van het Roosevelt
offensief) behandelt Van der Pijl de pogingen van de Verenigde Staten om in
vloed te krijgen in het Franse Vichy-regime tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Heel dit stuk lijkt veel meer te maken te hebben met oorlogsstrategie dan met 
de verspreiding van 'corporate' liberale ideeën. 

Verder heb ik nog problemen met de verhouding tussen beheersconcepties 
en kapitaalfracties. Om daarover iets te zeggen is het echter nodig eerst 
dieper in te gaan op de offensieven en de (materiële) voorwaarden ervan. 

De offensieven en hun voorwaarden 

Ook maakt Van der Pijl niet duidelijk hoe hij een offensief definieert. Zo was 
er bij voorbeeld een duidelijke bemoeienis van de Verenigde Staten met 
West-Europa in de jaren 1924-1930. Via het terugschroeven van de 
geallieerde herstelbetalingseisen in het kader van het Dawes-plan en later het 
Y oung-plan en het financieren door Amerikaanse banken van de Duitse 
wederopbouw leidde dit tot het opnieuw opnemen van Duitsland in het 
internationaal systeem. In dit klimaat konden meer gematigde liberale politici 
als Briand en Stresemann gedeien en iemand als Coudenhove-Kalergi, die 
door Van der Pijl zelfs als een navolger van het Wilsoniaans universalisme en 
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een voorloper van het 'corporate'liberalisme beschreven wordt\ kreeg vanuit 
de Verenigde Staten heel wat steun. Toch spreekt Van der Pijl in dit verband 
over niet meer dan een 'financieel offensief (p. 65-69). Voor een 'echt' 
offensief is blijkbaar ook een politiek offensief naar het publiek toe vereist. 

Daarnaast lijkt het een criterium dat de offensieven een 'universele' 
strekking moeten hebben. Voorstellen die niet verder reiken dan het 
eenmaken van de Angelsaksische wereld bij voorbeeld - en dat blijken er 
heel wat geweest te zijn - waren te beperkt om de Amerikaanse hegemonie 
gestalte te kunnen geven. Hier blijkt ook dat voor een bredere Atlantische 
eenheid mogelijk is, er eerst aan verschillende voorwaarden voldaan moet 
zijn. Eerst en vooral moesten een aantal mogelijke alternatieven voor het 
opbouwen van een Europese macht ten opzichte van de Amerikaanse 
verdwijnen. Dit gebeurde enerzijds door het voor het kapitalisme verloren 
gaan van Rusland en later Oost-Europa, anderzijds door de dekolonisering. 

Op dit laatste punt speelden de Verenigde Staten overigens een actieve 
rol. Al zeer vroeg wierpen ze zich op als advocaten van een meer 'verzoenen
de' en in wezen neokoloniale houding ten opzichte van de Derde Wereld. Het 
concreet gevolg was dat ze op de duur de politie-rol van de Westeuropese lan
den grotendeels overnamen. In de praktijk valt dan ook, ondanks alle 
universele verklaringen die uitgegeven werden, juist de toename van recht
streekse militaire interventies tijdens de Amerikaanse offensieven op. 

Ook tegenover de arbeidersklasse stelt men zich tijdens de offensieven 
verzoenend op. Het uitgangspunt is dat men het socialisme kan verslaan door 
een aantrekkelijker kapitalistisch alternatief te bieden. Het prototype van 
deze benadering is de 'New Deal'-synthese die onder president Roosevelt tot 
stand komt en na de oorlog in verschillende vormen in West-Europa in 
praktijk wordt gebracht. 
De materiële basis hiervan is tweevoudig: enerzijds de ontwikkeling van de 
produktiemiddelen tot zo'n niveau dat een combinatie van massaproduktie en 
-consumptie ('Fordisme') mogelijk wordt, anderzijds de internationalisering 
van het produktief kapitaal op het ogenblik dat het dit niveau bereikt heeft. 
Aangezien onder Wilson de ontwikkeling nog niet zo ver was, moest zijn 
offensief wel mislukken. Onder Roosevelt komt de economie van de Verenig
de Staten op het minimaal noodzakelijke peil en via de Tweede Wereldoorlog 
en de Marshall-hulp wordt het dan tot West-Europa uitgebreid. 

Objectief en subjectief 

Naast deze noodzakelijke materiële basis lijken er nog meer objectieve 

l. Verder blijkt echter dat Churchill met behulp van de ideeën van Coudenhove-Kalergi de 
universele ambities van Roosevelt tracht in te perken (p. 117). 
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factoren een rol te spelen. Zo stelt Van der Pijl vast dat de naoorlogse 
offensieven samenvallen met periodes waarin er netto-kapitaalexporten van 
de Verenigde Staten in Europa zijn (p. 236). Bij het Marshall-offensief ligt 
dat nogal voor de hand, maar in het tweede geval ging het duidelijk om privé
investeringen. In de twee periodes stijgt ook het aandeel in de winsten van hèt 
direct produktief kapitaal, terwijl daarbuiten het winstaandeel van het 
kapitaal, dat in de circulatie geëngageerd is, toeneemt (p. 280). 

Dit zijn interessante vaststellingen, maar het spijtige is dat Van der Pijl er 
verder niets mee doet. Er wordt een objectief, materieel niveau in de analyse 
gesuggereerd, maar in het boek overwegen verder de samenvattingen van 
standpunten van bepaalde partijen of pressiegroepen binnen de burgerij. 
Deze tracht Van der Pijl wel zoveel mogelijk in verband te brengen met 
kapitaalfracties en -coalities, maar de 'bewijskracht' hiervan is zeer beperkt. 
In ve~l gevallen lijkt het meer om persoonlijke inzichten van diverse 
opinieleiders te gaan, die elkaar op basis van persoonlijke affectie of 
traditionele clusters van (eventueel internationale) relaties tussen bepaalde 
kapitaalgroepen vinden, dan dat duidelijk wordt dat bepaalde kapitaalfracties 
vanuit hun functioneel fractiebelang meer liberale, 'staatsmonopolistische' of 
'corporate' liberale concepties aanhangen. Dat is natuurlijk te begrijpen door 
het feit dat organische intellectuelen van de burgerij om een hegemonistisch 
concept te ontwikkelen ook rekening moeten houden met belangen van 
andere kapitaalfracties dan die waar ze zelf mee verbonden zijn (p. 7). Het 
gevolg is echter dat de relatie tussen concepties en functionele kapitaalfrac
ties niet zo duidelijk is. 

De verhouding tussen het objectief en het subjectief niveau speelt Van der 
Pijl overigens reeds vanaf de eerste bladzijden parten. Terwijl het concept 
'klassevorming' (class formation) centraal staat in zijn boek - in de proef
schriftversie figureerde ze zelfs in de titel - wordt die zeer pragmatisch 
gedefinieerd in het kader van het boek: 'Klassevorming in het Noord
Atlantisch gebied' wordt begrepen als 'een continu proces van herdefiniëring 
van de coördinaten van de burgerlijke heerschappij als antwoord en anticipatie 
op de dynamiek van de internationalisatie van het kapitaal' (p. xiii). De 
nadruk is in elk geval subjectief. Wie meer wil weten over die definitie, wordt 
in voetnoot l van hoofdstuk l gewoon verwezen naar vier citaten aan het 
begin van het boek. In het eerste citaat definieert Lenin klassen puur 
objectief naar de plaats die ze in het produktieproces innemen. In de twee an
dere citaten - van Schumpeter en Polanyi - worden meer subjectieve 
aspecten benadrukt, respectievelijk het 'conservatief karakter van klassen en 
de voorwaarden van het uitoefenen van een ruimere invloed. In het algemeen 
lijkt bij Van der Pijl het kapitaalbegrip (en de opdeling van het kapitaal in 
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fracties) objectief!, het klassebegrip subjectief ingevuld te worden. Zelfs al is 
Van der Pijls uitwerking hier dus oneindig veel beknopter dan die van bij 
voorbeeld Thompson in zijn klassieke studie over het ontstaan van de Engelse 
arbeidersbeweging, zijn klassebegrip lijdt door de gelijkstelling met het 
begrip 'klassebewustzijn' aan hetzelfde euvel. De kritiek die, bij voorbeeld 
door Perry Anderson (in 'Arguments within English Marxism ', hoofdstuk 2), 
op dit punt op Thompson3 is uitgebracht, is dan ook van toepassing op Van 
der Pijl. 

Een Atlantische bourgeosie? 

Tenslotte vroeg ik me ook af of er nu wel een Atlantische heersende klasse 
aan het ontstaan is. Zeker, Van der Pijl wijst op de stabiliteit van de relaties 
tussen verschillende kapitaalgroepen aan weerszijden van de oceaan, maar in 
het verhaal overweegt door de nadruk op de (korte) offensieven en op 
verschillen tussen voorstellen van verschillende pressiegroepen de disconti
nuïteit zozeer, dat de continuïteit van de Amerikaans-Europese betrekkingen 
uit het blikveld verdwijnt. Ondanks het relatief isolationisme onder president 
Eisenhower in de jaren vijftig en de internationale rivaliteit, ook binnen 
Europa, bleef toch een Atlantische consensus overheersen en ging in Europa 
na de mislukking van de Europese Defensie Gemeenschap, het Europees ject 
niet ten onder, maar bleek men tot nieuwe initiatieven in staat. De vraag naar 
de graad van minimale consensus tussen de 'Atlantische partners' in de 
verschillende perioden lijkt me noodzakelijk om de vraag te beantwoorden in 
welke mate men (nog) kan spreken van een Atlantische heersende klasse. Het 
lijkt er daarnaast soms op dat Van der Pijl zich enkel een transatlantische 
overeenstemming op basis van een 'corporate' liberale conceptie kan voor
stellen. 
Het boek van Van der Pijl is ongetwijfeld een stimulerend boek en de 
hoofdlijn ervan zal waarschijnlijk de toets der kritiek weerstaan. Door de 
nàdruk op het cluster beheersconcepties/kapitaalfracties wordt van de 
lezer( es) echter wel een flinke dosis intellectuele bagage verwacht om het hele 
verhaal tegen de historische achtergrond te plaatsen en te relativeren. Van 
der Pijl had zijn publiek hierbij wel meer ondersteuning mogen verlenen. 

K. van der Pijl, The Making of an Atlantic Ruling Class, 1984, London, 
Verso, 331 pp. f 48,05. 

2. Van der Pijl is ook hierin niet consequent. Op blz. 284 heeft hij het bij voorbeeld over 
functionele 'klassefracties'. 

3. De verwijzing naar Thornpsons studie ligt overigens voor de hand door de identieke 
constructie van de titel, bij Thompson: The Making of the English Working Class. 
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Een eenzijdige benadering van 
' . . . ' etniciteit 

Willy te Molder 

In allerlei brochures van gemeenten en andere overheidsinstellingen wordt 
het begrip 'etnisch' te pas en te onpas gebruikt. Maar wat verstaat men onder 
'etnisch'? Vallen bij voorbeeld etniciteit en staatsburgerschap samen? Of 
krijgt het begrip pas betekenis als de omstandigheden waarin het verschijnsel 
voorkomt, worden aangegeven? Oorspronkelijk verstonden antropologen 
onder een etnische groep een groep die zich organiseerde op grond van 
(werkelijke of vermeende) verwantschap. In dit verband wil ik ingaan op de 
begripsbepaling van Vermeulen in zijn recente studie 'Etnische groepen en 
grenzen'. Dat hij verwantschap als criterium niet meer hanteert, spreekt 
moderne antropologen aan, maar wat komt hiervoor in de plaats? 
De theorie waarmee Vermeulen de resultaten van de verschillende deelon
derzoeken onder etnische groepen in Nederland presenteert, is vooral 
ontleend aan de inleiding van Barth op het boek: Ethnic groups and 
boundaries (1969). Evenals Barth wil Vermeulen om zo'n groep te onder
scheiden van andere groepen van de etnische identiteit van een groep 
uitgaan. Etnische identiteit nu houdt in dat een bepaalde groep zichzelf als 
een aparte groep beschouwt 'op grond van een gemeenschappelijke afstam-. 
ming, geschiedenis en culturele erfenis - bij voorbeeld taal en religie' (p. 15). 
De nadruk ligt in de mate waarin mensen met eenzelfde etnische afkomt meer 
met elkaar omgaan dan met anderen (p. 13). Een dergelijke methode van 
onderzoek wordt een situationele benadering genoemd. 

In deze situationele benadering nu zijn de kenmerken van de instellin
gen geen criteria om een groep etnisch te noemen. Barth verstaat onder 
instellingen voornamelijk het gezin, de kerk en ook de staat (natie). Volgens 
Barth komen de kenmerken van de instellingen voort uit de aanpassing aan 
de omgeving. Barth had er problemen mee de Pasjtoes (Pathanen) in 
Pakistan en Afghanistan zover te krijgen dat ze zich als één etnische groep be
schouwden (1969: 13): 'Maar door de omstandigheden in het noorden uit te 
leggen vond ik dat het mogelijk was de Zuidelijke Pathanen ertoe te brengen 
het ermee eens te zijn dat die in het noorden inderdaad ook Pathanen waren 

• Hans Vermeulen, Etnische groepen en grenzen. Surinamers, Chinezen en Turken. Uitg. Het 
Wereldvenster, Weesp, 1984. 

•• Willy te Mold~r is med~werk~r bij het Stedelijk Overleg Stuurgroep tegen de Woningnood te 
Amsterdam. 

147 



en ze met tegenzin te doen toegeven dat ze inderdaad zelf in die omstandighe
den op dezelfde manier zouden handelen. Het is dus niet voldoende om de 
uiterlijke vormen van de instellingen te beschouwen als de culturele eigenaar
digheden die op een gegeven moment een etnische groep onderscheiden - deze 
uiterlijke vormen worden door zowel het milieu bepaald als door de cultuur 
overgedragen.' 

Barth gaat nog verder en stelt dat verschillen van de instellingen binnen 
een groep ook geen redenen zijn om te veronderstellen dat er sprake is van 
verschillende subgroepen. 

Hoewel ook Vermeulen zegt dat hij van een situationele benadering 
gebruik maakt, treffen we al in de ondertitel van zijn boek een institutioneel 
kenmerk aan. Hij lijkt etnische groepen in de praktijk te onderscheiden met 
behulp van het criterium staatsburgerschap. Hij noemt ze dan ook Surina
mers, Chinezen en Turken en niet Creolen, Hindoestanen, Javanen, India
nen, Bosnegers, Koerden, Lazen, Tsjerkessen, Armeniërs, Joden ofHakka's, 
Vermeulen vermeldt dit kenmerk, het huidige of voormalige staatsburger
schap, blijkbaar omdat de vertegenwoordigers van de etnische groepen in 
Nederland zelf hierop de nadruk leggen. Maar het probleem is nu net of bij 
het onderzoek naar de grenzen van etnische groepen wel kenmerken van 
instellingen als staatsburgerschap moeten worden gehanteerd. Barth's con
clusie was dat de kenmerken van de instellingen, waaronder dus ook het 
staatsburgerschap, geen rol mogen spelen bij het bepalen van de grenzen van 
etnische groepen. Op grond daarvan pleitte hij voor de situationele benade
ring. Ook Vermeulen gaat uit van de situationele benadering, maar, zoals 
gezegd, gezien het verwijzen naar de instelling staatsburgerschap komt hij 
blijkbaar tot andere gevolgtrekkingen omtrent de methode waarlangs de 
etnische identiteit ('etniciteit') van de door hem bestudeerde groepen wordt 
bepaald. Welke zijn deze conclusies en hoe beargumenteert hij ze? Of heeft 
hij minder dan Barth geprobeerd zijn respondenten te bepraten? En waarom 
dan wel? 

De deelonderzoeken 

De Surinamers 
De deelonderzoeken onder Surinamers vonden onder andere plaats onder de 
Surinaamse elite en de jongeren van de Amsterdamse sociëteit 'Together' (p. 
35-86). In het deel van het boek met de titel 'Variatie en verandering in 
Etnische Identiteit' (185-221) trekt Vermeulen enige conclusies uit de 
resultaten van de verschillende deelonderzoeken. Hij merkt daar ten aanzien 
van de Surinaamse elite op dat na een periode, waarin men zich in sterke 
mate op de Nederlandse omgeving richtte, men nu meer dan voorheen het 
Surinamer en/of zwart zijn benadrukt (p. 202). Wel wordt de aanduiding 
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'Surinamer' meer gebruikt voor Creolen. Onder Surinaamse niet-Creolen is 
er enige weerstand tegen de nauwe associatie van de aanduiding 'Surinamer' 
met het Creoolse bevolkingsdeel (p. 206). In het algemeen lijken de 
competitie en afhankelijkheid, die in Suriname tussen de verschillende 
etnische groepen bestonden, in Nederland te zijn weggevallen. Vermeulen 
concludeert dan ook dat zich onder de Surinamers een ontwikkeling voor
doet, waarin de leden van de verschillende Surinaamse bevolkingsgroepen 
zich meer met elkaar verbonden gaan voelen en minder terugvallen op de 
leden van de eigen bevolkingsgroep (p. 207 -208). 

De Chinezen 
Uit de deelonderzoeken onder de Chinezen in Nederland blijkt dat er 
verschillen bestaan tussen de Chinezen uit Suriname, Hongkong, Kanton en 
Wenzhou (p. 89-125). Er wonen in Nederland Chinezen uit Hongkong die 
rechtstreeks hiernaartoe zijn gekomen (Hakka's) en Chinezen uit Suriname 
die oorspronkelijk ook uit Hongkong kwamen (Surinaamse Hakka's). De 
Surinaamse Hakka's hebben vaak nog wel contact met familieleden in 
Hongkong, hoewel hun voorouders al naar Suriname zijn gekomen. De 
deelonderzoeken onder Chinezen nu tonen aan dat deze etnische relaties van 
ondergeschikt belang zijn (125): 'Deze Hakka's (die rechtstreeks naar 
Nederland kwamen, WtM) hebben nauweliJks contact met Surinaamse Hak
ka's. Dit is waarschijnlijk vooral een gevolg van een gescheiden ontwikkeling 
gedurende de recente geschiedenis. Daarbij komt echter dat de niet-Surinaam
se Hakka's gemeenschappelijke belangen en ervaringen hebben met andere 
restaura.nt-Chinezen en niet zozeer met Surinaamse Hakka 's. Er zou gesproken 
kunnen worden van een sociale identiteit die gebaseerd is op de economische 
niche waarin men werkt als op een gemeenschappelijke cultuur en afkomst.' 

Als men let op de recente ontwikkelingen van deze gemeenschap, dan 
lijkt de tendens aanwezig dat deze Chinezen hun betrekkelijke afzondering 
zullen moeten opgeven. Door de verslechterde economische situatie moeten 
velen hun restaurant verkopen. Op die manier lijken zij volgens Verroeuien in 
een situatie terecht te komen, waarin zij evenals Turken nu, in toenemende 
mate gediscrimineerd zullen worden (p. 192). Om zich hiertegen te weren, 
nemen de Chinezen initiatieven om zich op basis van hun Chinese identiteit te 
organiseren, waarbij allerlei tegenstellingen tussen Chinezen uit verschillen
de regio's worden opgeheven. De bedoeling van zo'n organisatie is het 
isolement van de Chinese gemeenschap te doorbreken en zo verdergaande 
discriminatie te voorkomen. 

De Turken 
De deelonderzoeken onder Turken zijn verricht onder vrouwen in de 
Utrechtse wijk Lombok, onder meisjes mèt en zonder hoofddoek, onder 

149 



jongens uit Utrecht (die in 'modernen', 'gedesillusioneerden', 'nieuwkomers' 
en 'bekeerden' worden onderverdeeld), en tenslotte onder jongeren uit de 
Haarlemse Frans Halsbuurt (p. 129-180). Naar aanleiding van deze deelon
derzoeken worden nogal wat opmerkingen gemaakt over het islamiet-zijn en 
over de toekomstverwachtingen van de onderzochten. 

Over de 'nieuwkomers' merkt Vermeulen op (199): 'Ze zijn weliswaar 
vrijwel geheel aangewezen op de eigen groep als gevolg van hun geringe 
beheersing van de Nederlandse taal en/of hun onbekendheid met de Neder
landse samenleving, maar ze zijn gericht op de verkenning van de Nederlandse 
omgeving en zijn weinig geneigd om culturele verschillen te benadrukken, 
afgezien van de taal. ' 

Daar staat tegenover dat een groep Turken, die werkloos is en geen 
toekomstperspectief heeft, geneigd is om het islamiet-zijn te benadrukken 
('de bekeerden') (p. 204). 

Eenzelfde ontwikkeling was te constateren onder de Creolen, die zich tot 
het rasta-geloof bekeerden. Bij de Creolen betreft het dan een nieuw geloof, 
terwijl de Turken terugvallen op een geloof, dat ze al hadden, de Islam (p. 
205). 

De Turken die langer in Nederland wonen, wonen soms samen in één 
buurt zoals de Turken uit Emirdag in de Haarlemse Frans Halsbuurt (p. 201-
202). Het isolement dat hiervan het gevolg is, is vergelijkbaar met dat van de 
Chinese gemeenschap. Omdat Nederlanders ook deze geïsoleerde gemeen
schappen ook blijven beschouwen als 'Turken' of 'Chinezen', wordt de 
tendens van Chinezen en Turken naar het zoeken van meer samenwerking 
met landgenoten versterkt (p. 208). 

Conclusie 

De conclusie van Vermeulen laat zich als volgt kort samenvatten. De mensen 
van verschillende etnische origine hergroeperen zich in Nederland onder de 
vlag van het land van herkomst. Allerlei vroegere tegenstellingen worden 
hierbij overwonnen. Hij ondersteunt de interpretatie van het begrip 'etnisch' 
in allerlei brochures van gemeenten en andere overheidsinstellingen, waarin 
onder 'etnische groepen' Turken, Surinamers, Chinezen, Marokkanen, enzo
voorts worden verstaan. Vermeulen deed een onderzoek naar de minderhe
den in Nederland, en toch heeft zijn onderzoek juist door het daarin 
gehanteerde criterium van 'etnische identiteit', van 'etniciteit', namelijk het 
staatsburgerschap, gevolgen voor de houding van de Nederlandse overheid 
ten opzichte van het land van herkomst. 

De conclusie van Vermeulen ondersteunt namelijk de praktijk om 
vertegenwoordigers van officiële zijde uit de landen van herkomst ook te 
beschouwen als de vertegenwoordigers van allerlei etnische groepen, zelfs als 
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die groepen al tijden met 'hun' regering overhoop liggen. Zo wordt met het 
benadrukken van het (vroegere) staatsburgerschap de schijn gewekt dat er 
minder politieke belemmeringen zouden zijn om terug te keren. Ook is 
'etniciteit' geen grond om hier de status van politiek vluchteling te krijgen. Bij 
de Christen-Turken kon het feit dat zif christenen zijn wel een argument, 
maar het feit dat zij vaak ook Armeniër zijn, géén argument zijn om een 
asielaanvrage te honoreren. Zo werden ook een aantal Tamils uit Sri Lanka 
naar hun land van herkomst teruggevlogen. 

Door als het criterium van 'etniciteit' het staatsburgerschap te gebrui
ken, zoals Vermeulen doet, worden ook de politieke tegenstellingen in de 
landen van herkomst versluierd. Zo bestaat er in Nederland een politiek 
actieve groep Koerden die een onafhankelijk Koerdistan nastreeft en die zich 
verzet tegen de Turkse staat. In het boek van Vermeulen wordt dit afgedaal) 
met (p. 155): 'Een belangrijke categorie als die van de jonge Turken die 
zichzelf progressief of links noemen, valt [ ... ] buiten [dit onderzoek, WtM]' 

De categorie die ik rechts tot ultra-rechts zou noemen, komt echter wel 
uitgebreid aan het woord zoals in deze paragraaf (163-168): 'De Bekeerden: 
Türk demek, müslüman dernek (Turk, dat wil zeggen moslim).' 

En in de zelfde paragraaf staat dan ook de volgende uitspraak (165): 'Zo 
wordt de vervreemding van de Islam onder een deel van de Turken door de Be
keerden wel verklaard met de verandersteling dat het hier niet gaat om "ras
zuivere" Turken.' (De aanhalingstekens zijn van Vermeulen, en terecht, want 
'ras-zuivere' Turken bestaan niet en hebben nooit bestaan; de Hoofdletter is 
van mij, WtM). 

Dit tekort van het boek, dat visies niet van beide kanten belicht worden, 
is te constateren ten aanzien van alle 'etnische groepen'. Zo woedt in 
Surinaamse welzijnsinstellingen nog regelmatig de strijd tussen vertegen
woordigers van verschillende etnische groeperingen, al dan niet gevoerd 
onder het mom van een tegenstelling tussen degenen die pro en die contra 
Bouterse zijn. En officieel mogen er dan wel geen openlijke conflicten tussen 
Chinese etnische groeperingen bestaan, maar zou het feit dat er geen 
openlijke vijandschap aan de dag treedt, niet iets met de sterke familie-eer 
van de Chinezen te maken kunnen hebben? In ieder geval zijn vertegenwoor
digers van Chinese organisaties vaak organisatoren van gezelligheidsbijeen
komsten, waarop allerlei familieaangelegenheden geregeld worden. Deze 
organisaties zijn er juist om tegenstellingen voor de buitenwereld verborgen 
te houden en niet om de vuile was buiten te hangen. 

Tenslote een theoretisch punt. Mag Vermeulen Barth aanhalen om zijn 
methodische invalshoek te bepalen? Natuurlijk mag hij dat. Maar verheldert 
het ook wat? Naar mijn mening niet: Vermeulen heeft in volstrekt andere 
omstandigheden dan Barth onderzoek verricht. Feit is dat het hier om 
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betrekkelijk recente migranten gaat en niet om mensen die al eeuwen in een 
bepaald gebied wonen en toevallig door een grens van elkaar gescheiden zijn 
geraakt, zoals bij de Pathanen van Barth het geval is. Dit had tot een andere 
benadering moeten leiden. Verroeuien had namelijk in zijn situationele 
benadering niet het - overigens daaruit te voorschijn komend - institutionele 
kenmerk van staatsburgerschap in zo sterke mate moeten benadrukken. 
Want het zou ook zo kunnen zijn dat er sprake is van tendensen naar een wer
kelijk etnisch bewustzijn. In dit verkennend onderzoek is dat onvoldoende 
aan de orde gekomen. 
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Kritiek op de politieke economie? 

Een commentaar op Pim Fortuyn** 

Henk W. Plasmeijer* 

Abstract. Fortuyn verwijt de Nederlandse politieke economen dat ze hebben 
gefaald in het onderzoek naar de structurele veranderingen van de Nederland
se economie. Fortuyn heeft echter zelf weinig begrepen van de politieke 
economische literatuur. Zijn typering van structurele verandering is een uiterst 
wankele basis van zijn kritiek op de Nederlandse politieke economie. De 
structurele veranderingen kennen immers niet- zoals Fortuyn meent- slechts 
één oorzaak: de technische aanpassingen van de industrie. De onvolledigheid 
van zijn betoog komt voort uit het niet acht slaan op theoretische inzichten en 
empirisch onderzoek op deelterreinen. Zo kunnen we op basis van de klassieke 
marxistische surplusbenadering de door F ortuyn bedoelde structurele verande
ringen krijgen zonder dat er sprake is van technische verandering. 

Inleiding 

In een bijdrage aan het tijdschrift Komma van februari 1985 heeft Pim 
Fortuyn enige onvrede laten blijken over diegenen, die zich in Nederland 
bezig houden met de politieke economie. Die onvrede betreft dus vooral de 
auteurs, de redactie en de redactieraad van het Tijdschrift voor Politieke 
Ekonomie,' de auteurs van Economisch Beleid uit de Klem (Amster!-iam, 
1980), alsrrede de leden van de Vereniging voor Politieke Ekonomie. Deze 
politieke economen hebben zich naar de mening van Fortuyn te weinig of niet 
ingelaten met beleidsrelevant onderzoek naar de fundamentele veranderin
gen die zich in de samenstelling van de naoorlogse Nederlandse economie 
hebben voorgedaan. 

In dit commentaar ga ik niet in op de oorzaken die Fortuyn aangeeft, 
voor dit vermeende falen van de politieke economen. Afgezien van het feit dat 

• Henk. W. Plasmeijer is universitair docent bij de vakgroep Algemene Economie van de 
Rijksuniversiteit te Groningen. 

** Een groot aantal economen, al dan niet politiek, hebben naar aanleiding van eerdere versies 
van dit commentaar, waardevolle en zeer stimulerende opmerkingen gemaakt. Het is 
onmogelijk om ze allen te noemen. Mijn dank is er niet minder om. 
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Fortuyn oneigenlijke argumenten hanteert\ is zijn documentatie uiterst zwak 
en zie ik geen solide aanknopingspunten voor een vruchtbare discussie. Ik 
beperk mij tot één stelling. Deze luidt, dat Fortuyn weinig heeft begrepen van 
de politiek-economische literatuur die hij zegt te hebben onderzocht. 

Kort samengexat is het argument, dat Fortuyn met zijn typering van 
structurele veranderingen in de Nederlandse economie zijn kritiek op de 
politieke economie op lemen voeten heeft gezet. Niet alleen lijkt hij niet te be
seffen, dat die typering voor zo'n kritiek een ongemeen wankele b~sis is, 
terwijl dat met het grootste gemak valt op te maken uit de door hem 
bekritiseerde literatuur. Hij heeft eveneens laten zien, dat hij geen enkel idee 
heeft van die variant in de politieke economie die sinds 1960 centraal staat in 
de theorievorming. Ik spreek van de klassiek-marxistische surplusbenade
ring. 

Fortuyns opvattingen over structurele veranderingen 

De structurele veranderingen die Fortuyn signaleert in de naoorlogse econo
mie, zijn de volgende. Het aandeel van de industrie in de totale produktie en 
werkgelegenheid neemt, na een lange periode van toename, alweer geruime 
tijd af. Het begin van deze ontwikkeling ligt volgens Fortuyn halverwege de 
jaren zestig. Tegenover deze ontwikkeling van de industrie staat enerzijds de 
uitbouw van de collectieve sector en anderzijds de relatieve toename van 
handel en dienstverlening. Vanaf het begin van de jaren zeventig is volgens de 
cijfers van Fortuyn de absolute bijdrage van de handel en dienstverlening aan 
de totale produktie en werkgelegenheid groter dan die aan de industrie. 

Deze structurele veranderingen zijn aspecten van wat in de Angelsaksi
sche literatuur bekend staat als de-industrialisatie. Ze zijn daar intensief 
bediscussieerd (vgl. Bacon, Eltis, 1976; Blackaby, 1979). In de betere 
leerboeken wordt er aandacht aan besteed (vgl. Morishima, 1984). Deze 
literatuur blijft bij Fortuyn onvermeld. 

Het is spijtig dat Fortuyn geen aandacht besteedt aan de internationale 
literatuur. Hoe spijtig dit is, komt naar voren in zijn opvatting over de 
oorzaken van de door hem beschreven processen. Geheel in tegenstelling tot 
de meeste auteurs in het internationale debat meent Fortuyn, dat er één 
eenduidige oorzaak bestaat van deze langere termijn-ontwikkelingen. Deze 
ligt in technische aanpassingsprocessen in de industrie, zoals die volgens hem 

I. Fortuyn trekt de wetenschappelijke integriteit van een aantal politieke economen in twijfel 
met de bewering, dat zij beleidsrelevante publikaties, in de betekenis die Fortuyn daaraan 
geeft, in het Tijdschrift voor Politieke Ekonomie hebben verhinderd, omdat zulke publikaties 
zouden kunnen interveniëren in de sociaal-ekonomische politiek van de CPN. 

154 



samenhangen met veranderingen in de inkomensverdeling. 
Het volgende is, naar ik meen, de kern van Fortuyns betoog over 

structurele verandering van de naoorlogse Nederlandse \~conomie. Loonstij
gingen hebben volgens hem geleid tot een technische 'verandering in de 
industrie, waarbij de kapitaalintensiteit toenam. Dat wil zeggen, er zou sprake 
zijn van èen stijging van het in kapitaalgoederen geïnvesteerde vermogen per 
arbeider. Deze kapitaalintensivering heeft naar zijn zeggen de werkgelegen
heid negatief beïnvloed. 

Structurele veranderingen en technische vernieuwing 

Bij de uitwerking van dit thema stelt Fortuyn zijn lezer echter voor een groot 
aantal onduidelijkheden. De meest storende daarvan is wel zijn opvatting over 
technische vernieuwing, waaronder hij verstaat een algehele verbetering van 
de produktiemogelijkheden bij gelijktijdige kapitaalintensivering. Hij laat 
volstrekt in het midden hoe deze tot stand komt. Nu eens kan, naar Fortuyns 
mening, de ondernemer deze technische vernieuwing beïnvloeden, in andere 
gevallen weer niet. Daarbij valt er nauwelijks aan de indruk te ontkomen, dat 
Fortuyns gedachten daaromtrent voornamelijk worden bepaald door het 
gewenste resultaat, te weten een verklaring te zijn voor de neergang aan de 
industriële werkgelegenheid. Iets anders gezegd komt het er mijns inziens op 
neer, dat hij een trage technische vernieuwing beschouwt als exogeen en een 
snelle als endogeen. 

In sommige takken van industrie heeft volgens Fortuyn een stijging van de 
arbeidsinkomens geleid tot winsterosie, omdat daar technische vernieuwing 
ongelukkigerwijs een exogene grootheid was. Hij noemt met name de 
kleding-, confectie- en schoeiselindustrie (blz. lOl). Zonder dat dit met 
zoveel woorden wordt vermeld, acht Fortuyn voor deze takken van industrie 
de klassieke interpretatie van winsterosie relevant. Deze klassieke interpreta
tie, die in menig opzicht valt terug te voeren tot de visie van Ricardo (vgl. v.d. 
Pol, 1981), neemt de hypothese van exogene technische vooruitgang en de 
omschrijving van winst als een restinkomen tot uitgangspunt. In die context is 
winsterosie het logische gevolg van loonstijgingen, een te trage technische 
vooruitgang, ontbreken van voldoende substitutiemogelijkheden en het uit 
concurrentieoverwegingen ongewenst zijn van prijsaanpassingen. 

Onder deze omstandigheden kan er, macro-economisch gezien, een 
versnelling van technische vernieuwing plaatsvinden, namelijk indien het 
tempo van de technische veranderingen gedifferentieerd is naar takken van 
industrie èn een volgehouden winsterosie leidt tot bedrijfssluitingen. Winst
erosie in samenhang met versnelde technische vernieuwing en een door 
bedrijfssluitingen stagnerende vraag naar arbeid; dit lijkt op het door Fortuyn 
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bedoelde verband. Met kapitaalintensivering van de produktie heeft het 
echter niets van doen. 

In die takken van industrie, waar volgens Fortuyn technische vernieu
wing een endogene grootheid is, zal naar zijn mening onder invloed van een 
stijgende loon- en premiedruk het technisch groeipad in een meer kapitaalin
tensieve richting zwenken (blz. 102). Hij laat in het midden welke takke.n van 
industrie dit zijn. Wel meent hij op grond hiervan zijn verwachtingen omtrent 
de ontwikkeling van de industriële werkgelegenheid niet te hoog te moeten 
stellen. 

Helaas stelt Fortuyn in dit verband technische vernieuwing en substitutie van 
arbeid door kapitaal ten onrechte aan elkaar gelijk (blz. 1 02), zodat het 
vanuit welke denkrichting in de economische wetenschap dan ook vrijwel 
onmogelijk is om zijn verwachtingen op grond van zijn argumenten te 
beoordelen. Ik acht het onwaarschijnlijk, dat Fortuyn het verband tussen 
kapitaalintensivering en veranderingen in de inkomensverdeling denkt te 
kunnen baseren op klassieke of marxistische opvattingen. In de door hem 
onderzochte literatuur is er immers meerdere malen op gewezen, dat binnen 
deze denkrichting zo'n verband als uiterst problematisch wordt gezien (onder 
andere v.d. Laan e.a., 1972). We moeten derhalve aannemen, dat hij voor 
wat betreft zijn verwachtingen meent te kunnen steunen op een of andere 
variant van de neoklassieke doctrine. 

Terugkerend naar de kern van Fortuyns betoog over structurele veranderin
gen van de Nederlandse economie, kunnen we stellen dat die kern bestaat uit 
twee niet-consistent op elkaar afgestemde hypothesen omtrent technische 
veranderingen. Voor zover die hypothesen een herkènbare uitwerking krijgen 
naar nu eens het klassieke, dan weer naar het neoklassieke denkgoed, 
vertoont zijn betoog tegenstrijdigheden, welke in de diverse controverses in 
de economische literatuur echter als fundamentele verschillen van inzicht 
naar voren zijn gekomen. 

Structurele veranderingen en industriële neergang 

Was er hierboven reden tot ontevredenheid over de consistentie van Fortuyns 
argument, minstens zoveel aanleiding daartoe geeft de onvolledigheid 
daarvan. Daarin ontbreken immers vrijwel alle standaardattributen van een 
betoog over industrieel verval. Zoals een vluchtige blik op ongeacht welke 
economische literatuur snel leert, valt hierbij te denken aan zaken als 
importpenetratie, de effecten van het aardgas op de gulden, het wereldhan
delsvolume en dergelijke (vgl. o.a. v.d. Beid in Blackaby, 1979; v. Paridon in 
v. Ewij~, 1980). Het is mij niet duidelijk hoe Fortuyn denkt om zonder deze 
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standaardattributen een beleidsrelevante discussie te voeren. 

Daar komt nog bij dat Fortuyn, ondanks hetgeen hij beweert, absoluut niet in
gaat op structurele veranderingen. Deze worden, zoals gezegd, door hem 
omschreven als de afname van het aandeel van de industrie in de totale 
produktie en werkgelegenheid en de toename van het aandeel van· V3/4jhan
del en dienstverlening daarin. Alle argumenten van Fortuyn hebben betrek
king op de industrie. Zijn lezer blijft vol~trekt in het ongewisse over wat er 
zich in de handel en dienstverlening afspeelt. Meer in het bijzonder maakt hij 
op geen enkele plaats in zijn artikel duidelijk of er in de handel en 
dienstverlening sprake is geweest van klassieke winsterosie of, om maar iets 
te noemen, verlenging van de produktieperiode. Dit is namelijk precies wat 
de moderne klassiek-marxistische respectievelijk neo-Oostenrijkse econoom 
verwacht als· hij zou vermoeden dat in de dienstensector de technische 
verandering traag respectievelijk de kapitaalintensiteit laag is. In beide 
gevallen zou dit desastreus zijn voor Fortuyns verklarende analyse van 
structurele veranderingen. 

De volgende uitspraak lijkt mij door Fortuyn te zijn bedoeld om het 
oorzakelijk verband te leggen tussen een afname van de industriële aandelen 
en de toename van de aandelen van de handel en dienstverlening: 'De door de 
industrie prijsgegeven ruimte is gedurende een groot aantal jaren en in steeds 
toenemende mate benut door de tertiaire en quartaire sector. Dat geldt zowel 
voor de investeringen, als voor het aandeel in het nationale inkomen, als voor 
de werkgelegenheid.' (blz. 1 02) Ik kan in deze uitspraak niet meer zien dan 
een hernieuwde formulering van zijn probleemstelling. 

Tot slot is er voor zover het de onvolledigheid van Fortuyns argument aangaat 
wat mij betreft het volgende aan de orde. Fortuyn meent de relevantie van zo
wel de empirische studies als van de theoretische artikelen te moeten 
betwisten, zoals die in het Tijdschrift voor Politieke Ekonomie worden 
gepubliceerd . .Oe empirische studies bewegen zich volgens hem op te eng 
afgebakende deelterreinen en zijn om die reden van een te beperkte 
betekenis voor de sociaal-economische politiek; de theoretische artikelen 
gaan naar zijn mening de Nederlandse situatie uit de weg (blz. 109-110). 
Naar het zich laat aanzien vindt hij daarin aanleiding om ze op voorhand 
terzijde te schuiven. Hoe onterecht een dergelijke houding in het algemeen is, 
valt na het voorgaande gemakkelijk in te zien. De onvolledigheid van 
Fortuyns globale betoog komt immers neer op de veronachtzaming van 
theoretische inzichten en empirische kennis, die er op deelterreinen bestaat. 

Structurele verandering, inkomensverdeling en effectieve vraag 
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Mijn derde bezwaar betreft de eenduidigheid, waarmee Fortuyn denkt het 
verband te kunnen aanbrengen tussen veranderingen van de inkomensverde
ling en structurele veranderingen. Een toenemende loon- en premiedruk leidt 
volgens hem tot een kapitaalintensivering van de industriële produktie en 
daarmee tot een afname van het aandeel van de industrie in de totale 
produktie en werkgelegenheid. Het voert mij te ver om deze redenering als 
zodanig aan de orde te stellen, omdat mij dat zou verplichten tot een 
herhaling van de argumenten, die daartegen vijftien jaar geleden in de 
literatuur naar voren zijn gebracht (vgl. o.a. v.d. Laan e.a., 1972). Het gaat 
mij bovendien om het volgende. 

Naar ik meen te kunnen vaststellen, wenst Fortuyn zijn strikte opvattin
gen over structurele veranderingen te zien als tlen verdere uitwerking van een 
globale marxistische ontwikkelingsfilosofie. Zo spreekt hij van een 'vermaat
schappelijking van produktiekrachten' (blz. 122), waarmee onder andere 
wordt bedoeld, dat technische vernieuwingen en de daardoor gedetermineer
de structuurveranderingen onherroepelijke processen zijn. Dit komt er op 
neer, dat Fortuyn met zijn opvattingen over inkomensverdeling, technische 
vernieuwingen en structurele veranderingen de onvermijdelijk eenrichting~
weg naar een post-industriële samenleving heeft geschetst. 

Mijn bezwaar geldt de koketterie met marxistisch jargon. Met marxisti
sche economie hebben Fortuyns opvattingen immers helemaal niets van 
doen. Als hij zich op Marx zou willen baseren, dan is het natuurlijk juist dat er 
bij Marx sprake is van een stijging van de 'organische samenstelling van het 
kapitaal', dat wil zeggen van een toename van de waarde van de hoeveelheid 
kapitaalgoederen in constante prijzen per arbeider. Op de eerste plaats 
echter is bij Marx deze kapitaalintensivering rechtstreeks afhankelijk van een 
krapte op de arbeidsmarkt en niet van veranderingen van de inkomensverde
ling. Op de tweede plaats zijn Marx' ideeën daaromtrent allang achterhaald 
(vgl. o.a. Thio, 1978; v.d. Pol, 1981). Dit is evenwel niet de grond van mijn 
bezwaar. Veel belangrijker is mijns inziens, dat Fortuyns opvattingen elke 
basis missen in die moderne theoretische hoofdstroom in de politieke 
economie, die voor wat betreft de microfundering zich op Marx en de 
klassieke economen oriënteert. 

Een korte typering van deze, wat wel wordt genoemd, klassiek-marxistische 
· surplusbenadering is hier op zijn plaats (vgl. Bradley, Howard, 1982). In 
deze benadering staat precies het verband tussen inkomensverdeling en 
multisectorale economische groei centraal. Zelfs in de meest eenvoudige 
presentatie van de surplusbenadering (vgl. o.a. Cuyvers, 1980) kunnen we 
de door Fortuyn bedoelde structurele veranderingen krijgen als een gevolg 
van veranderingen van de inkomensverdeling, zonder dat er ook maar sprake 
is van enige technische verandering, In die situatie zijn structurele verande-
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ringen het resultaat van relatieve prijsveranderingen en van vraagverschui
vingen. In dit gestileerde geval hangen vraagverschuivingen simpelweg 
samen met verschillende bestedingspatronen bij loon- en winstinkomens. 

Verlaten wij de wereld van de eenvoudige modellen dan stuiten we in de 
literatuur op legio andere mogelijke oorzaken van structurele veranderingen. 
Zo kan men vrijwel geen boek over dit onderwerp openslaan of men komt er 
de zogènaamde Engel-curve tegen. Dit is de gedachte, dat bij stijgende reële 
inkomens het bestedingspatroon verschuift, omdat bij bepaalde goederen de 
consumptie per hoofd van de bevolking aan een limiet is gebonden (vgl. 
Pasinetti, 1981). Als dit soort Engel-effecten zich zouden voordoen, dan 
houdt dit zonder meer in dat zij de vraagverschuivingen, waarvan hiervoor 
sprake was en die het rechtstreekse gevolg waren van veranderingen van de 
inkomensverdeling, kunnen versterken. 

Het is onvoorstelbaar hoe Fortuyn, die toch veranderingen van de 
inkomensverdeling tot uitgangspunt neemt in zijn betoog, dit soort vraagver
schuivingen over het hoofd heeft kunnen zien. 

Fortuyns opvattingen over structurele veranderingen zijn eenduidig. Zij gaan, 
zoals gezegd, volledig uit van de aanbodfactoren loonkosten en technische 
veranderingen. Vraagaspecten ontbreken bij hem ten ene male. We kunnen 
stellen dat we bij Fortuyn een enigszins beperkte variant aantreffen van de 
supply-side economics, waarvan hij ten onrechte meent dat deze een actuele 
economische inhoud geeft aan een globale marxistische ontwikkelingsfiloso
fie. Vanuit dit licht wekt het dan ook geen verbazing dat hij, in weerwil van al 
hetgene dat daarover in de moderne literatuur naar voren wordt gebracht 
(vgl. o.a. Eatwell, Milgate, 1983), denkt dat een economische theorie, die 
zich op Marx oriënteert, op gespannen voet staat met een theorie van de 
effectieve vraag. 3 

Bij hem heeft deze misvatting4 ertoe geleid, dat de mijns inziens meest 
relevante aspecten van zijn probleem in het betoog ontbreken. Geen woord 
bij hem over de volumeneffecten van de langdurige investeringsuitval, terwijl 

· 2. In de kleding- en textielindustrie is volgens Huisman e.a. (1984) een dergelijk verband niet 
aantoonbaar. Zij suggereren, dat de afname van de werkgelegenheid in deze industrieen het 
resultaat kan zijn van een snelle produktiviteitstoename, een beperkte binnenlandse markt 
en stagnerende buitenlandse afzetmogelijkheden. 

3. Fortuyn was 'verrast' dat een aantal economen, die naar zijn zeggen staan in de Nederlandse 
marxistische traditie van na 1972, zich bij het formuleren van beleidsvoorstellen in 
Economische Beleid uit de Klem (1980) een theorie van de effectieve vraag tot uitgangspunt 
namen. Die verrassing had heel wat minder kunnen zijn, indien De Klerk (1978) was 
gelezen. 

4. Dit neemt niet weg dat er verschillen in inzichten bestaan. Glombowski (1982) heeft er mijns 
inziens terecht op gewezen, dat een herstelbeleid dat is gebaseerd op een toename van de 
consumptieve en overheidsbestedingen niet rijmt met een marxistische opvatting over 

159 



de consumptieve bestedingen geruime tijd op peil bleven. Evenmin vinden we 
bij hem een beschouwing over de wijze, waarop een daling van het 
wereldhandelsvolume via de samenstelling van het exportpakket op termijn 
de sectorstructuur beïnvloedt. 

Fortuyns koketterie met marxistische terminologie brengt mij tenslotte bij de 
kern van zijn kritiek op de politieke economie. Naar zijn mening hebben de 
macro-economische studies, die uitgaan van een theorie van de effectieve 
vraag, weinig van doen met een 'verandering van produktieverhoudingen' 
(blz. 111 ). Hij roept alle politieke economen op om hun studie te verrichten 
in het licht van de nieuwe 'gedaante van het kapitalistische produktieproces' 
(blz. 124). 

Zijn verwijt aan de politieke economen komt er mijns inziens op neer, 
dat zij naar zijn beoordeling onvoldoende en niet adequaat hebben geantici
peerd op de komst van een post-industriële samenleving, zoals die naar de 
mening van Fortuyn is gedetermineerd door technologische veranderingen. 
Wat mij betreft is er vooralsnog geen reden om daarover ongerust te zijn. 

Slotbeschouwing 

Fortuyns kritiek op de politieke economie is gebaseerd op een opvatting over 
structurele veranderingen. Een toenemende loon- en premiedruk leidt 
volgens hem tot kapitaalintensivering van de industriële produktie en daar
mee tot structurele veranderingen. Hij verbindt daaraan een gedachte over de 
ontwikkeling van de samenleving die, gezien de terminologie die hij hanteert, 
aan het marxisme is ontleend. In dit commentaar is erop gewezen, dat hij zijn 
opvattingen over structurele veranderingen niet consistent uitwerkt, dat zij 
onvolledig zijn, en dat zij niets van doen hebben met de theoretische 
hoofdstroom in het politiek economische denken. Dat is de klassiek
marxistische surplusbenadering. 

Kritiek op de politieke economie is een favoriete bezigheid in marxisti
sche kringen. Dat heeft in het verleden vele voortreffelijke studies opgele
verd, zoals die van Luxemburg en Boecharin, en dat doet het heden ten dage 
nog (vgl. o.a. Bowles, Cordon, Weisskopf, 1983). Dat er zoveel vooraan-

winsterosie. Die opvatting laat vanzelfsprekend de relevantie van een theorie van de 
effectieve vraag onverlet. In een eerdere publikatie wijzen van den Berg, Glombowski en de 
Schutter (1981) in hetzelfde verband naar de opvattingen van M. Kalecki, de marxistische 
theoreticus van de effectieve vraag bij uitstek, die heeft gesteld dat als de kapitalisten als 
klasse 'boom tired' zijn, zij zich niet laten 'omkopen' tot een toename van de investeringen. 
Nemen we daarbij nog de algemene stelling van Kalecki in beschouwing, namelijk dat 
kapitalisten veelal een 'afkeer' hebben van volledige werkgelegenheid, dan kan zelfs een op 
de toename van de overheidsbestedingen gebaseerd herstelbeleid averechts uitwerken. 
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staande werken zijn te noemen is het resultaat van een goede traditie binnen 
deze tak van kritische wetenschap, namelijk dat de kritiek op de politieke 
economie is gebaseerd op een goed empirisch inzicht en een hoog niveau van 
theoretische kennis. Ik doe een dringend beroep op Pim Fortuyn om zich aan 
deze traditie te conformeren. 
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