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Afscheid 

Met deze speciale uitgave van Politiek & Cultuur
in (symbolische?) hemelsblauwe omslag- komt er 
een einde aan dit zestigjarige tijdschrift. Vanaf 
1935, met een onderbreking van 
vijf jaar vanwege de Tweede We-
reldoorlog, is dit blad door de CPN 

DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERL.ANDSF:. POL.!T!EKf 

Pl\f!TIJEN 

vast van overtuigd, dat ondanks de m.i. tijdelijke 
ongunstige politieke conjunctuur in Nederland 
ruimte bestaat voor een blad, dat op creatieve 

wijze vorm geeft aan 'socialisme' 
vanuit de idealen van rechtvaar
digheid, gelijkwaardigheid, 

als maandblad uitgegeven; sinds 
1991 door de Stichting P&C als 
tweemaandelijks onafhankelijk 
'tijdschrift voor socialisme en toe-

San Verschuuren 
emancipatie, solidariteit en zelf
ontplooiing.' Met dat laatste kun
nen we het moeilijk oneens zijn, Jo lanssen 
want de omschrijving stamt uit de 

komst'. In die laatste hoedanig
heid zagen 15 nummers het licht. 
De thans voorliggende uitgave is 
een toegift, waarmee die reeks 

INT R 0 
opdracht die de redactie in de
cember 1991 zichzelf meegaf. 

wordt afgesloten. 
In het laatste nummer van jaargang 54 is uitvoerig 
uit de doeken gedaan waarom het zelfstandig 
voortbestaan van P&C een 'mission impossible' is 
gebleken. Dat zullen we hier niet herhalen. Dat 
dit verlies door vele lezers betreurd wordt, is be
grijpelijk. Na de bekendmaking van het besluit 
om met het uitgeven te stoppen, hebben diverse 
lezers daarvan blijk gegeven. Een bloemlezing uit 
door ons ontvangen brieven mag dan ook hier 
niet achterwege blijven. 

'Sinds vele jaren lees ik P&C schrijft Joost Bra at uit 
Wijdenes, die behoort tot de generatie die 'na 
1945 een andere samenleving wilden helpen op
bouwen. Ik heb met lede ogen moeten zien hoe 
de communistische beweging in ons land ontman
teld werd.' Zijn brief is bedoeld 'als blijk van sym
pathie', en hij heeft er begrip voor dat P&C thans 
stopt. 'Een kleine groep mensen is misschien wel 
honorabel, maar kan zonder sociale achterban de 
samenleving niet veranderen', aldus Joost Braat. 
Bert Doeter uit Zwolle vindt de beslissing in deze 
'persoonlijk erg jammer. In jullie 'motivering' van 
deze beslissing wordt sterk de nadruk gelegd op 
de 'algemene malaise bij de linkse media de laat
ste jaren', maar een zelfkritische analyse van het 
eigen redactionele en financiële beleid ont
breekt ... ', schrijft hij ons. 'Persoonlijk ben ik er 
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Een andere lezer, Ruud Beeldsnij-
der uit Den Haag, meldt ons al 

sinds 1947 abonnee te zijn en 'met veel verdriet 
afscheid te nemen van Politiek en Cultuur'. Hij 
schrijft ons P&C te zullen missen 'bij mijn individu
ele zoektocht naar antwoorden op de vraag waar
om het socialisme, ondanks de grote stormloop 
op oude vormen en gedachten, toch op een mis
lukking is uitgelopen.' Hij dankt tenslotte de re
dactie voor alle inzet. 
En in dit laatste nummer van P&C sluit Wim F. 
Wertheim zijn artikel over de betekenis van de 
'denker en dissident' H. Pos af met de verzuchting 
dat het huidige tijdsgewricht eigenlijk juist vraagt 
om het voortbestaan van een blad als Politiek & 
Cultuur. 

Toekomst linkse media 
Meldden we in het decembernummer van 1994 
nog dat het voortbestaan van het links-radicale 
tijdschrift Konfrontatie kwestieus was, inmiddels 
is dit blad ter ziele. En ook de basis voor het blad 
Schering en Inslag, een uitgave van de Stichting 
Evangelie en Samenleving, voortgekomen uit de 
opgeheven EVP, schijnt te smal te zijn geworden 
voor een verantwoorde voortzetting. De tijdgeest 
is onverbiddelijk! 
Onder de kop We'// meet again is het blad Kon
frontatie na een bestaan van drie jaar in decem
ber 1994 voor het laatst verschenen. We citeren 
uit het Redactioneel: 'Ook hier is het dictaat van 

.... 



de markt niet te omzeilen: we verkochten te wei
nig exemplaren. De te lage oplage staat uiteinde
lijk ook voor een te klein politiek draagvlak en dit 
laatste telt voor ons het zwaarst. We hebben met 
Konfrontatie nooit een blad om het blad willen 
maken. Vanaf het begin stond de opvatting cen
traal dat het isolement en de versnippering van 
radicaal-links doorbroken moest worden. Met 
Konfrontatie hoopten we daaraan een bijdrage 
te leveren door een open platform te zijn, waar 
mensen met verschillende politieke achtergron
den elkaar konden ontmoeten.' Die pretentie was 
'misschien vanaf het begin té hoog', maar was ze 
'daarmee ook irreëel?', zo vraagt de redactie zich 
af. 'Feit is in ieder geval dat het politieke draag
vlak voor onze bedoelingen te smal is geworden. 
Doorgaan met Konfrontatie op de huidige manier 
is daarmee zinloos geworden.' 

Op 19 november had Konfrontatie nog een dis
cussiedag georganiseerd over 'de functie van de 
linkse media'. Diverse sprekers gingen daar in op 
de crisis waarin de linkse media verkeren. Zo 
bracht lrene Meijer, medewerkster van de vak
groepen communicatiewetenschappen en vrou
wenstudies in Utrecht, in herinnering de elemen
ten die jarenlang aan de basis van linkse politiek 
lagen. 'Eerste vereiste was bewustwording. Daar
uit vloeide vervolgens politieke actie voort, die 
tenslotte moest resulteren in maatschappelijke 
veranderingen.' Meijer constateerde dat het in de 
linkse moraal schort aan menselijke betrokken
heid en zag daarin tevens de oorzaak van het 
slecht lopen van linkse media. 'Je ziet dat bijvoor
beeld Opzij, een blad met, niet toevaliggerwijze, 
voor de helft human-interestverhalen, het goed 
doet. Daarentegen doet De Groene, laat staan 
een blad als Konfrontatie, het veel minder goed 
en is dan ook minder op mens dan op boodschap 
gericht. Kennelijk weet links ook niet zo goed 
raad met menselijkheid', aldus Meijer. 
Wijnand Duyvendak, medewerker van de Vereni
ging Milieudefensie, was als toenmalig redacteur 
van Bluf! niet ongelukkig met de beslissing des
tijds om met de uitgave van het blad te stoppen. 
Voor hem was Bluf! een generatieproject. 'Het 
blad was een exponent van een beweging die ge
nera tiegebonden was.' En Duyvendak vervolgt: 
'Bewegingsgebonden media zijn, de benaming 
zegt het al, voor hun succes afhankelijk van de 
kracht van de beweging en niet andersom.' Duy
vendak pleitte voor 'een journalistiek autonoom 
links blad dat geen specifieke politieke doelen 
formuleert, maar vanuit een positie van ironie 
kan reageren op de politieke ontwikkelingen.' 
Ook Wim Bot. redacteur van Kritiek, was van me
ning dat er een blad moet komen dat gemaakt 
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wordt op basis van een open concept. 'In de oude 
socialistische beweging overheerste een eenvou
dige opvatting over hoe je een blad moet maken. 
Het blad diende als megafoon van de partij. ( . .) 
Tegelijkertijd moet je je realiseren dat het effect 
van een politiek maandblad de komende jaren 
heel minimaal zal zijn. ( .. ) Je moet vooral oppas
sen dat je je niet opsluit in de veilige thuishaven 
van je eigen blaadje. Je moet je steeds afvragen 
wat het effect is van wat je aan het doen bent.' 
Bot wierp tenslotte de fundamentele vraag op 
'wat überhaupt nog de plaats is van het klassieke 
geschreven woord in de hedendaagse cultuur, die 
in toenemende mate een tweedeling laat zien, 
met aan de ene kant een modern analfabetisme -
een deel van de sociale onderklasse in Nederland 
spreekt de taal niet, terwijl ook een deel nauwe
lijks meer leest- en aan de andere kant de onbe
perkte mogelijkheden van de digitale snelweg.' 

Inhoud laatste nummer 
In dit laatste dubbelnummer van Politiek & Cul
tuur staat het thema De nieuwe weg van links 
centraal. Een keur van bekende en minder beken
de linkse mensen buigen zich over de vraag wat 
de toekomst is van links. Een mengelmoes van 
analyses, herinneringen en ontboezemingen. 
Voor wie het soms allemaal een beetje teveel 
wordt kan zich verpozen bij een vijftal prachtige 
prenten van Kees Willemen, de column van Grote 
Likwidator Bart Luirink of de poëtische afscheids
kianken van Hans Groenewegen. 

Natuurlijk is er in het jaar van de 'vijftigste mei' 
veel aandacht voor 50 jaar bevrijding. Joop Wolft 
schetst een indringend beeld van de pogingen in 
het verleden om de vijfde mei als nationale feest
dag af te schaffen en concludeert dat het verlan
gen naar duurzame vrijheid een deel van ons na
tionale besef is geworden. Max van den Berg ver
telt over zijn vader die tijdens de bezetting de let
ter J uit persoonsbewijzen haalde en dat moest 
bekopen met gevangenschap. Hij vraagt zich te
vens af waar de letter J toch vandaan komt. En 
San Verschuuren herdenkt twee kunstenaars die 
tijdens de bezetting omkwamen: de Groningse 
drukker Hendrik Werkman en de Amsterdamse 
architect Willy la Croix. 

In het fotokatern een keuze uit het werk van 
twee fotografen, die vijftig jaar naoorlogse socia
le fotografie 'overbruggen'. De foto's van Dolf 
Kruger uit de wederopbouwperiode zijn inmid
dels historische documenten. P&C toont een zes
tal foto's, met een toelichting van de voormalig 
Waarheid-fotograaf. Terwijl beginnend fotografe 
Rachel Corner alledaagse taferelen uit het Alba-



nese leven en Paddy's Market in het centrum van 
Glasgow haarscherp vastlegde. 

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de Republiek 
lndonesia werd uitgeroepen. In augustus vertrekt 
koningin Beatrix voor een staatsbezoek naar In
donesië. Joop Morriën gaat in op dit koninklijk 
bezoek en vraagt vooral aandacht voor de psy
chologische gevolgen die oud-militairen nog 
steeds ondervinden van de koloniale oorlog. Jo 
Janssen en Joop Morriën gingen op bezoek bij de 
schrijver Graa Boomsma en spraken over de af
loop van het proces naar aanleiding van zijn boek 
De laatste tyfoon, zijn vader en de stille kracht 
van de literatuur. 
August Hans den Boef gaat uitgebreid in op de lij
vige roman In de fuik van de Indonesische schrij
ver P.A. Toer, wiens boeken in Indonesië nog 
steeds zijn verboden. Wim F. Wertheim ontrafelt 
tenslotte in een spannend betoog de leugens in 
Suharto's Witboek, waarin opnieuw een poging 
wordt gedaan de gebeurtenissen in oktober 1965 
af te schilderen als een 'communistische coup'. 

Eind vorig jaar werd het archief van de CPN offi
cieel overgedragen aan het IISG. Margreet Schre
vel, die het archief grotendeels heeft geordend, 
gunt de lezer van P&C een kijkje in de keuken van 
het unieke archief. 
In een tweetal artikelen is gebruik gemaakt van 
nieuw archiefmateriaal. Jos van Dijk en Marius 
Ernsting maakten een keuze uit het Gedenkboek 
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'40-'45, een verzameling biografieën van commu
nisten die in het verzet zijn gesneuveld. Het Ge
denkboek is na de oorlog nooit uitgegeven, maar 
gelukkig is het materiaal bewaard gebleven. Op 
dit moment wordt er gewerkt aan een integrale 
publikatie van het bronnenmateriaal. 
Verder schetst Gerrit Voerman een gedetailleerd 
beeld van de wijze waarop Paul de Groot in het 
midden van de jaren dertig zijn greep op de CPN 
verstevigde. De historicus maakt hierbij gebruik 
van nieuwe bronnen uit het Komintern-archief in 
Moskou. 
Helaas staat in dit laatste nummer van P&C geen 
interview met Ger Verrips. De schrijver is bezig 
met de afronding van zijn historische studie over 
de naoorlogse CPN. De uitgeverij verbood ons 
hierover te publiceren .... Als kleine troost: een be
knopte bibliografie over de geschiedenis van de 
CPN. 

In de boekenrubriek bespreekt Hans Groenewe
gen de magnetische krachten van Getrude Starink 
en steekt Wim F. Wertheim zijn bewondering 
voor de dissidente denker H.J. Pos niet onder stoe
len of banken. 
Tot slot gaat Jaap Wolff uitvoerig in op de vorig 
jaar verschenen dissertatie van Frits Rover over de 
PvdA tijdens de Koude Oorlog. Het boek kan hem 
maar matig bekoren. 'Wie oogkleppen opheeft, 
kan geen kritische studie schrijven', luidt het ver
nietigende oordeel. 
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Grote Likwidator 

Ondanks mijn passie voor elke soort drukwerk, 
heeft de ondertitel 'theoretisch tijdschrift' mij al
tijd enigszins tegengestaan. Aan het lezen van de 
werken van Marx, Engels en Lenin 
heb ik mij nauwelijks schuldig ge-

congres van de Zuidafrikaanse communistische 
partij samen te vatten. Dat deed ik en enkele we
ken later kon een, achteraf gezien wel heel kleine 

wereld, kennis nemen van de ge
dachtenspinsels van de kamera

maakt. Natuurlijk stonden ze in 
mijn boekenkast en lang, heellang 
geleden moet ik wel eens zo'n 

Bart Luirink 
den uit het zuiden van Afrika. De 
vraag of men de situatie in Zuid-
Afrika- we schrijven tweede helft 

boekje hebben opengeslagen. 
Maar ik begreep er eigenlijk niks 
van, hetgeen mij er in die periode 
niet van weerhield het er hartgron-

COLUMN 
jaren tachtig - als 'revolutionair' 
kon beoordelen, werd met ja be
antwoord. Een conclusie die door 

dig mee eens te zijn. Verwijzingen 
naar titels als Wat te doen?- ik zet 
dat nog steeds boven huiswerklijstjes in mijn agen
da- of Oe achttiende Brumaire ... , tsja, van wie ook 
alweer?, in het onderhavige tijdschrift gingen mijn 
proletarische pet dan ook ruimschoots te boven. 
Desalniettemin heb ik aan het bestaansrecht van 
het blad nooit getwijfeld. Ik twijfelde immers ner
gens aan, toen. Oude jaargangen van P&C, die bij 
wijze van erfenis mijn deel werden na het overlij
den van mijn opa, kregen dan ook een ereplaatsje 
in de boekenkast. Ze moeten nog steeds ergens 
liggen, in een doos op zolder. Tussen de Uilenspie
gel met het portret van mijn moeder op de voor
pagina- een struise jonge meid, en een artikel uit 
Oe Waarheid waarin mijn opa uitlegt dat het win
nen van CPN-leden een kwestie is van 'gewoon sys
tematisch op pad gaan.' Zoals Kees van Kooten 
lekkere sex ooit verklaarde uit 'een kwestie van 
goed kauwen.' 
En op de doos op zolder staat een buste van Lenin, 
die ik daags voor de opheffing van de CPN nog uit 
het kantoor heb ontvreemd. 'Is dat je opa?', vroeg 
mijn toenmalige Zuidafrikaanse partner ooit. 

Eén keer heb ik mij bezondigd aan een bijdrage 
voor dit blad, en de gevolgen waren niet te over
zien! De toenmalige hoofdredacteur, Marcus Bak
ker, nodigde mij uit de besluiten van het jongste 
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de navolgende geschiedenis is on
derschreven. Voorts werden 
woorden, heel veel woorden, ge-

wijd aan de 'alliantie' tussen de partij en het ANC. 
Kort erna wijdde het horizontale weekblad Mani
fest een volle pagina aan mijn samenvatting. Ik 
koester het als een kostbaar bezit en lees het om 
de zoveel maanden weer eens door. Ik word in 
het bewuste artikel verantwoordelijk gehouden 
voor niet minder dan de teloorgang van het ~!ge
meen Nederlands Jeugd Verbond, het dagblad De 
Waarheid en de Communistische Partij van Neder
land! De auteur, ooit een goede vriend, maar in 
het artikel benoemt hij me als 'ene Bart Luirink', 
voorspelt dat het de Anti-apartheidsbeweging, 
waarvan ik in die periode bestuurslid was, niet an
ders zal vergaan. 
Welnu, ook dat is uitgekomen. 

Wat er nu eigenlijk aan de hand was, weet ik niet, 
of kan ik niet meer uitleggen zonder een termino
logie te hanteren die vandaag de dag uit een vori
ge eeuw lijkt te stammen. Het kwam erop neer 
dat ik de politiek van de Zuidafrikaanse commu
nistische partij zo zou hebben samengevat dat het 
uiteindelijk de doeleinden van de CPN-vernieu
wers diende. Ziet u wel: niet te begrijpen. 
Ik zou al te vrij vertaald hebben; Eli i lzeboud- dat 
mag nu eindelijk wel eens onthuld worden! -had 
voor de vertaling zorggedragen. 



Ik zou passages die me niet aanstonden hebben 
geschrapt; maar Marcus Bakker- kunnen historici 
dat ook even noteren? - had het artikel ingekort 
omdat het te lang was. 
Maar uiteindelijk ging ik, als Grote Likwidator, 
met de eer strijken! Zo heb ik, dankzij P&C, mijn 
rechtmatige plaats in de geschiedenis van de ar
beidsbeweging verworven! 
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Het valt in het licht van bovenstaande dan ook te 
betreuren dat ik aan het besluit om dit blad op te 
heffen part noch deel heb gehad. 
Ik ben het er, om begrijpelijke redenen, dan ook 
niet mee eens! 

Bart Luirink is correspondent in Zuid-Afrika 

I neem de Hellingproef 
I 

Zet je reserves op de Helling en neem nu een 

abonnement. 

Of geef een abonnement cadeau. 

Bijvoorbeeld aan die vriend of vriendin met wie je 

wel graag reist, maar die bij het inpakken nooit aan de 

geestelijke bagage denkt. 

Als welkomstgeschenk laat de Helling je kiezen 

uit één van de tien reisgidsen uit de succesvolle 

Odyssee-reeks van Babylon- De Geus.* 

In het voorjaarsnummer o.a.: 

Vijftig jaar Duits slachtofferschap- Galjaarden de genetisering van ons wereldbeeld 

-Links ingeklemd tussen traditie en vernieuwing?- Kees Schuyt over het moderne lijden 

*De reisgidsen van Babylon· De Geus: Kreta (22,50), Portugal (25,-), Andalusië (25,-), Ierland (27,50), Noordwest· 
Spanje (25,-), Zuid-Afrika (27,50), Sámos/Lésbos (22,50), Schotland (27,50), Denemarken (25,-), Peloponnesos (25,-). 
Een jaarabonnement op de Helling kost 39,50. Bel of schrijf nu. 

d e H e (I i n g Postbus 700, I 000 AS Amsterdam, 020 6202212 
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De nieuwe weg 
van links 

De jaren tachtig hebben het linkse gedachten
goed fors dooreengeschud. Het idee van de col
lectiviteit is verkruimeld. De politiek als het han
delingsinstrument bij uitstek voor 
maatschappelijke verandering is 

Wat tot op heden veel minder aan bod is geweest 
is de vraag: eenmaal beseffend wat er voor links is 
veranderd, en nadenkend over de vraag welke 

waarden evengoed van belang 
blijven, wat gebeurt daar dan ver

aan sterke erosie onderhevig. Het 
socialistische alternatief is onder 
de brokstukken van de Berlijnse 
muur verpletterd. De aanhang van 
radicaal-linkse partijen is fors te
ruggelopen. Landen die zich be
vrijd hebben kunnen zich niet ont
trekken aan de wetmatigheden 

Frank Biesboer 
Leo Molenaar 

volgens mee, of wat zou er mee 
moeten gebeuren? Oftewel, waar 
en hoe is de nieuwe weg voor 
links? Hoe bewandelen linkse 

THEMA 
mensen zelf die weg, wat hebben 
ze gedaan toen het besef een
maal doorbrak dat de traditione-

van de globale kapitalistische eco-
nomie. De politiek is voor velen van passie en le
vensvervulling een pragmatische activiteit gewor
den. Kortom, onder tal van linkse ijkpunten is de 
bodem weggeslagen. 

De afgelopen vijf jaar is links vooral bezig ge
weest met het herkennen en zich realiseren van 
bovengenoemde ontwikkelingen. Daarbij ging 
het om thema_s als: de onmogelijkheid van de 
marxistische utopie, de consequenties van de mi
lieucrisis voor het vooruitgangsgeloof, een ande
re waardering van het politieke, de invloed van 
factoren als etniciteit, nationaliteit en populisme 
op politieke machtsvorming, een nieuwe relatie 
tussen idealen en politiek handelen, enzovoort. 

Al dit denk- en schrijfwerk laat zich het beste sa
menvatten als een poging om te begrijpen waar
om en op welke manier genoemde ontwikkelin
gen het linkse denken ondersteboven hebben ge
haald. En het formuleren van ideeën over wat 
links te doen staat. Titels als Links, wat nu?, De 
toekomst van Links, en dergelijke, hebben al me
nige publikatie gesierd. Politiek en Cultuur heeft 
daar ook haar eigen bijdrage aan proberen te le
veren. Het is dan oàk niet de bedoeling dit in het 
laatste nummer van P&C nog eens te herhalen 

le recepten niet meer werkten? 

Om wat concreter te worden: wanneer politiek 
niet meer het exclusieve instrument is om maat
schappelijke veranderingen te bewerkstelligen, 
wat doen linkse mensen dan met hun verande
ringsgezinde energie? Nu steun aan de bevrij
dingsbewegingen niet meer aan de orde is, hoe 
geven mensen uit die beweging nu hun solidari
teit vorm? Waar de politieke dimensie van belan
genstrijd een meer ondergeschikte rol is gaan spe
len, hoe geven vakbandsmensen en andere belan
genbehartigers hun maatschappijver-nieuwende 
energie vorm? Op welke manier weten mensen 
die zich vooral met de theorie van het socialisme 
hebben bezig gehouden, nieuwe grondslagen te 
vinden voor een progressieve verandering van de 
huidige maatschappelijke realiteit? Die antwoor
den kunnen op heel verschillende manieren ge
vonden worden: in een verder doordenken van 
nieuwe theorieën voor links, in nieuwe ideeën 
voor linkse strategie, of in praktische activiteiten. 
Het is ook denkbaar dat deze traditioneel ge
kleurde begrippen niet geschikt zijn om een nieu
we politieke praktijk van mensen te beschrijven, 
en dat er andere begrippen voor in de plaats ko
men. Of anders gezegd, hoe hebben mensen die 
in de linkse beweging actief waren, zelf een weg 
gevonden? 
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André van Es 

Wat moet links doen? 

Op de dag van de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten, 8 maart 1995, vroeg het dagblad Het Pa
rool aan een aantal 18-jarigen, wat ze (voor het 
eerst immers) hadden gestemd. Zeven van de acht 
hadden VVD gestemd, de achtste D'66. VVD? Re
ageert je omgeving daar niet raar op, vroeg de 
journalist. Helemaal niet, was het antwoord, ze 
stemmen allemaal VVD. En een ander verklaarde 
de VVD het goede midden te vinden tussen links 
en rechts. Wat doet een links mens dezer dagen? 
Verandering is verbetering, dachten wij. Wij raak
ten eraan gewend om alles wat we zagen te be
schrijven in termen van de noodzakelijke verande
ring en mede daarom bleven we ons altijd de jong
sten voelen. Ik wil het niet hebben over de Muur, 
de Teleurstellingen of de Grote Ideologieën. Ik zie 
dat voor de jonge kiezers van 1995 nog steeds ver
ándering een doel is. Daarom stemmen zij VVD. 
Daar word je even stil van. En je voelt je bijna bela
chelijk. En een beetje bang. Terwijl ik zelf en velen 
van mijn politieke vrienden, toch ben grootge
bracht met de boodschap: zorg voor jezelf want 
niemand anders doet het, en ik dat gevoel dus 
haarscherp aanvoel. Maar als een verdedigbare 
privé-levenshouding uitgangspunt wordt voor het 
openbare maatschappelijk handelen en besluitvor
men, overzie ik de gevolgen niet zo een-twee-drie. 
Natuurlijk kan ik de gevolgen met gemak beschrij
ven in termen van de vechtmaatschappij tot de 
tweedeling en de survival of the fittest. We heb
ben immers geleerd dat stevig te doen: zo, dat 
staat als een huis, daar zullen ze van opkijken. 
Maar wellicht is dat het verschil tussen een twin
tigjarige en een veertigjarige met twintig jaar po
litieke ervaring: dat dit niet meer volstaat. 
De vraag: hoe reageert je omgeving als je VVD 
stemt, is opeens een vraag van gisteren. Net zo van 
gisteren als: wat doet links? Er was een tijd waarin 
ik geld neerlegde voor gestencilde vellen vol onbe
grijpelijke tekst over een willekeurig wereldpro
bleem. Met moeite maakte ik me eigen, wat daar 
stond. Meestal een analyse en een aanklacht tegen 
een toestand. Er kwam een tijd dat ik dacht: moet 
dat er nou altijd zo lelijk uitzien en waarom is het 
eigenlijk zo slecht geschreven? 
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Ook links ging aandacht besteden aan de vorm. 
Mooie kaftjes, meer plaatjes bij de tekst, minder 
tekst vooral. 'Ze moeten het niet meteen weggooi
en.' Dus is nu wat de vorm betreft links niet meer 
te onderscheiden van rechts. Het ziet er allemaal 
prachtig uit en het past op hoogstens twee A-vier
tjes, want veel meer is onaantrekkelijk. 
Een beetje pressiegroep heeft een Comité van 
Aanbeveling, waarin een breed draagvlak gesym
boliseerd wordt. Voor een waanzinnig uiteenlo
pend aantal onderwerpen ben ik dan ook in een 
Comité van Aanbeveling gevraagd sinds ik in 1990 
de Tweede Kamer verliet. André van Es kun je er 
altijd goed bij hebben. Qua vorm toch al aangena
mer ogend dan je zou verwachten van een links 
mens. Tot zover niks mis met het moderne engage
ment. Ik stortte me dus opgewekt in besturen, 
schreef columns en gaf me over aan toekomstden
ken en oplossingsgerichte dialogen. Ik bemoeide 
me intensief met het leraarsberoep, functiewaar
dering en schoolorganisaties, adviseerde over min
derhedenorganisaties en kunstenplannen. Ik ging 
werken bij een omroep met een kritische journalis
tieke taakopvatting. Ik voer actie voor het behoud 
van de gymnastiekleraar op de basisschool en 
manouvreer naar eer en geweten om betaal.de en 
onbetaalde arbeid te combineren. Ik probeer het 
midden te houden tussen geen óorlogsspeelgoed 
en de kinderwens een speelgoedzwaardie te bezit
ten en ben meer dan vroeger verbijsterd over de 
hoeveelheid geweld die via nieuwsvoorziening, te
levisie- en bioscoopfilms en kinderspelletjes het 
dagelijks leven is binnengedrongen. 
Ik probeer de chaos van de dagelijkse nieuwsvoor
ziening de baas te blijven en tracht vooral de wor
tels van nationalisme beter te doorgronden. Ik 
analyseer de mensenverslindende arbeidsmarkt en 
doe een poging me de virtuele wereld eigen te 
maken. En als me dan een simpele vraag als die 
van Politiek en Cultuur wordt voorgelegd, dan 
keer ik domweg terug naar wat de Engelsen zo 
mooi base-line noemen: doden mag niet en on
recht hoeft niet. En daar kunnen ze me altijd voor 
krijgen. 

André van Es was lid van de Tweede Kamer voor 
Groenlinks 
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Paul Rosenmöller 

Werkgelegenheid eist 
• aanpass1ng 

Ik heb de fout gemaakt te veel in blauwdrukken 
te geloven. Toen ik tijdens m'n studie verzeild 
raakte in de ML beweging waren we helemaal op 
het Chinese concept gericht. Daar heb ik een forse 
kater aan overgehouden. Ik ben genezen van alles 
wat met blauwdrukken te maken heeft en wat 
riekt naar sektarisme en dogmatiek. Daar heb ik 
een geweldig broertje dood aan gekregen. Overi
gens, ik ben nooit zo theoretisch en ideologisch 
met links omgegaan, vooral praktisch en resultaat 
gericht. De houding: niet lullen maar poetsen, is 
mij op het lijf geschreven. 
Waar ik wel aan vasthoud is knokken voor recht
vaardigheid. Rechtvaardigheid is een term die mij 
motiveert om politiek en maatschappelijk actief 
te blijven, op welke manier dan ook. Hoe je dat 
vorm geeft weet ik niet precies. Ik aarzel daar 
heel fundamenteel over na te denken, voor je het 
weet kom je weer in die blauwdrukken terecht. 
Groenlinks kan een middel zijn -zoals ik het nu 
zie een goed middel - maar het zou ook op een 
andere manier kunnen. GroenLinks is geen doel 
op zich. 

Brug slaan 
Wat me vooral bezig houdt is: hoe kunnen we ons 
eigen gelijk omzetten in gelijk krijgen? Waarom 
zijn we als linkse mensen altijd zo goed in het ma
ken van de analyse, maar weten we al die mensen 
voor wie we het zeggen te doen niet te motiveren 
of erbij te betrekken. Onze beweging moet het 
voor een deel hebben van het intellectuele, het 
creatieve, het uitdagende, het debat. Maar we 
zullen ook aan moeten sluiten bij groepen als uit
keringsgerechtigden. Het gekke is dat we een 
program hebben dat ingaat tegen het materiële 
belang van de intellectuele bovenlaag. En het 
slaat bij hen meer aan dan bij groepen voor wie 
we denken materieel iets te kunnen betekenen. 
Daartussen zouden we een brug moeten slaan, 
zodat er ook bij de lagere inkomensgroepen een 
gevoel ontstaat dat ze niet zonder ons kunnen. 
Een solidaire samenleving is toch ook van belang 
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voor de degene uit de 'bovenlaag', die niet wille
ven naast een sociale of ecologische vuilnisbelt. 
Waarom hamer je dan zo op de 'onderlaag'? 
Omdat die me met de meeste zorgen vervult. 
Onze beweging moet het hebben van kwaliteit, 
een kwalitatief betere samenleving. Daarin slui
ten we wel aan bij degenen van wie je materieel 
inderdaad iets kan vragen en die je er in kwaliteit 
iets voor teruggeeft. Maar bij degenen die het 
minder breed hebben lukt dat niet. 
Is het niet het probleem van de definitie van be
langen. Die zijn nu zo divers. Mensen herkennen 
je oplossingen zo moeilijk. 
De samenleving is complexer en diverser gewor
den. Je kan dus niet meer volstaan met simpele re
cepten. Dat wil niet zeggen dat je je boodschap 
niet helder zou kunnen uitdragen. Wie daar goed 
in slaagt die scoort. Wie weet winnen vanavond 
de VVD en Groen Links, die drukken zich helder 
uit (het interview werd woensdag 8 maart, de dag 
van de verkiezingen voor de Provinciale Staten, 's 
middags afgenomen- FB). 
Aan de andere kant, er is veel onderlinge concur
rentie tussen mensen, kijk maar naar de arbeids
markt. Dat roept spanningen op. Die krijg je nog 
meer als je er het element van de kwaliteit van de 
samenleving bij betrekt. Dat maakt het moeilijker 
om in een proces van individualisering, toch col
lectiviteit en sol idarite it. of groepsbelang en 
groepsgevoel overeind te houden. 

Zelfredzaamheid 
In het verleden hebben we te kunstmatige vor
men van solidariteit, of een fake groepsgevoel, 
geprobeerd te definiëren, waar veel mensen zich 
niet meer toe aangetrokken voelen. En die zijn -
al veel eerder dan wij dat wilden onderkennen -
hun eigen weg zijn gegaan. Voor 80 procent van 
de mensen gaat het ook goed. Je moet 80 procent 
van de energie stoppen in 20 procent van de men
sen en daar is niks mis mee. Laat degenen die zich 
redden hun gang maar gaan, daar hoeft in de ma
teriële of sociale zin weinig voor te gebeuren. Wel 



als het gaat om het milieu. 
Het probleem is dat men doorslaat in die zoge
naamde zelfredzaamheid. De hele trend van 
markt, markt, markt, privatisering en individuali
sering, stimuleert het proces dat mensen zich voor
al als onderlinge concurrent voelen en voor een 
deel tegenover elkaar worden opgezet. Hoewel 
wij moeten oppassen dat we via het definiëren van 
groepsbelangen, niet hetzelfde doen op het ni
veau van groepen. Waarbij vrouwen, migranten, 
gehandicapten en witte mannen tegenover elkaar 
komen te staan. 
Hoe dan wel? 
Het antwoord van links was te veel: de zaakwaar-
nemers. Links is voor groep a,b,c, dan zet je repre
sentanten van die groepen bij elkaar, en is het pro
bleem opgelost. Maar dat werkt niet goed ge
noeg. Want de mensen die er voor de migranten 
zijn krijgen weer geen gehoor bij de vrouwen, en
zovoorts. Je ontkomt er dus niet 
aan: als je meer rechtvaardigheid 
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je kan laten zien dat er vooruitgang geboekt kan 
worden. pan kan je ook gemakkelijker de link leg
gen tussen het hele concrete niveau en wat op 
groter schaal moet gebeuren. Dan hoeft verwij
zing naar de noodzaak van internationale maatre
gelen niet te leiden tot niks doen. 

Als je zegt: meer naar de basis, dan zegt ook iets 
over het soort club dat GroenLinks moet zijn. 
Wij zijn geen activistische partij. Als er rond de 
herkeuring van de WAO een keer een pamflet 
komt, dan is de organisatie er niet echt op inge
richt, maar wordt het verspreiden wel leuk gevon
den. 
In eerste instantie is iedereen in Groenlinks ge
richt op afdelingen, lokale politiek, gemeentera
den. Daar wordt wel verschillend mee omgegaan. 
De een gebruikt het lokale vooral als platform om 
in nauwe verbinding met maatschappelijke orga-

nisaties een aantal dingen te be-
reiken. Je ziet ook een andere stro

We hebben het imago 
en kwaliteit wilt, zullen mensen 
moeten inschikken. De linkse be
weging heeft, behalve als het gaat 
om de hogere inkomens, altijd de 
neiging gehad om mensen naar de 
bek te praten. ledereen had altijd 
gelijk. Alleen, we konden dat pro-

ming die erg gericht is op het be
sturen, op de consensus daarbin
nen. We hebben het imago dat we 

dat we zijn doorgeslagen zijn doorgeslagen naar het be

naar het bestuursmodel stuursmodel, terwijl degenen die 
zich op het eerste concept richten 

grammatisch niet waarmaken, en 
we konden ook geen wenkend 
perspectief schilderen waarin dat mogelijk was. 
Misschien moeten we veel harder tegen bepaalde 
groepen zeggen: als we volledige werkgelegen
heid willen, dan betekent het dat jij en jij en jij 
moeten inschikken. Dat vraagt een prijs, een ande
re mentaliteit. Als we echt invulling willen geven 
aan een concept van duurzaamheid zal je tegen 
mensen moeten zeggen: de manier waarop je je 
gedraagt kan niet meer. 

Aansluiten 
Bij het milieu is duidelijk dat de individuele hande
lingsmogelijkheden erg beperkt zijn. Alles kan het 
beste op VN-niveau worden aangepakt. Dat maakt 
het niet eenvoudig. 
Ik ben wel optimistisch. Steeds meer mensen gaan 
zien dat het zo niet kan. Het aardige van het the
ma sociale vernieuwing was dat het op het niveau 
van buurten en wijken ging om verloedering èn 
leefbaarheid. Mensen worden zich bewust dat het 
leuker wordt als je iets doet aan je omgeving. Het 
heeft meerwaarde. Ik zou graag, al is het via klei
ne stapjes, aansluiten bij de onvrede die er op dat 
soort terreinen is. Er zijn heel veel mensen lid zijn 
van de vakbeweging of milieu-organisaties, dat 
gaat ergens over, dat moet iets betekenen. Wij 
moeten daar meer verbinding mee maken, zodat 
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bij gemeenteraadsverkiezingen 
veel beter scoren. Daar is voor ons 
een wereld te winnen. 

Zure toon 
Dingen willen bereiken betekent ook verantwoor
delijkheid nemen voor het runnen van de tent, 
meebesturen 
Wat in onze samenleving aan waarden is opge
bouwd is geen schande, je moet je zegeningen tel
len. Alles wijten aan het kapitalisme is te gemak
kelijk. Het is zinvol en mogelijk om verantwoorde
lijkheid te nemen voor delen van wat deze samen
leving heeft voortgebracht. Het is niet allemaal 
kommer en kwel. Dat is wat ons ook onderscheidt 
van de SP, die heeft zo'n ontzettend negatieve en 
zure toon. 
De vraag is of je die wil tot verantwoordelijkheid 
nemen actief moet uitdragen. Dat zegt ook iets 
over het imago van Groenlinks. Of sta je in eerste 
instantie vooral voor de eigen waarden? Daar 
moet een goed evenwicht in gevonden worden. 
In de oppositie moetje toch ook met alternatieven 
komen? 
Je kan je inderdaad afvragen wat het verschil is 
tussen besturen en niet-besturen, tussen regeren 
en oppositie. Van de oppositie worden concrete al
ternatieven verlangd. Denk niet dat het daarmee 
gemakkelijker is geworden. Vroeger kon je zeg
gen: ons alternatief is een nieuwe maatschappij. 



Nu ben je gedwongen concrete alternatieven te 
formuleren. Ik zie het als de kracht van Groen
Links: wij hebben vrij fundamentele kritiek op 
deze samenleving en tegelijk maken we zo con
creet mogelijk wat alternatieven zijn. 
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Pa ui Rosenmöller is fractievoorzitter van Groen

Links in de Tweede Kamer 

Sirnone van Geest 

•Links moet niet zo 
beladen, zo elitair zijn.' 

Mijn generatie van jonge mensen wil zich niet 
links betitelen, en helemaal niet als communist, so
cialist of feminist. Die termen zijn zo beladen. Heb 
je het over zelfstandige rechten voor vrouwen, 
dan zijn jongeren wel enthousiast. Er is dus niet 
iets tegen de inhoud van begrippen als socialisme, 
wel tegen de begrippen zelf. 
Bij de laatste Kamerverkiezingen (Simone van 
Geest stond op de kandidatenlijst van Groenlinks 
- FB) heb ik meegemaakt dat standpunten van 
partijen blind werden uitgedeeld. Leerlingen 
mochten dan zeggen wat ze er van vonden en er 
bleek veel sympathie voor de standpunten van 
Groenlinks. Maar vroeg je ze, waarop stem je, dan 
zijn ze heel wat minder links. Een probleem voor 
links is dat ze zich niet als links kan verkopen. 
Wat dan wel? In ieder geval niet het eigen gedach
tengoed verloochenen, maar dat juist benadruk
ken. De kracht van linksdenkende of linksvoelende 
mensen zit in de creativiteit. Als je concrete voor
beelden geeft wat je in de politiek wilt doen, wat 
je wilt veranderen, dan vinden jongeren dat best 
leuk. Ook wanneer je ze uitdaagt mee te denken 
naar oplossingen, daar willen ze best aan mee
doen. Met zo'n aanpak moet je verder. 

Veel jongeren die iets in de politiek willen, willen 
iets doen! Het probleem is: zodra je de politiek 
binnenstapt, dat geldt voor links en voor rechts, 
moet je in een vergadercircuit duiken. Dat interes
seert veel jonge mensen absoluut niet. Erger nog, 
daar keren ze zich van af, daar raak je ze mee 
kwijt. Doe-groeperingen als Amnesty, waarvoor je 
brieven kan schrijven, of de Dierenbescherming, 

waarbij je kan helpen in een pension, hebben wel 
aansluiting bij jongeren. 

Elitair 
Waar links zeker op moeten letten is: zorg dat je 
niet wordt weggezet als onrealistisch. Om die re
den heeft Groenlinks het verkiezingsprogramma 
door laten rekenen. En wat zie je? Er staan gelijk 
mensen binnen Groenlinks op die zeggen: dat is 
niet links, daarmee conformeer je je. Dat is een 
continu probleem van links. Ze zijn altijd zo heftig 
bezig elkaar te bediscussiëren. Het is een gevecht 
tussen mensen die elke dag met politiek bezig zijn, 
zich voortdurend nieuwe termen en gedachten- , 
gangen eigen maken. Het is zo elitair. Daar wil ik 
niet aan meedoen. 
Je wekt de indruk alsof het om een vertaalslag 
gaat, hanteer maar andere begrippen en je kunt 
weer verder. Is dat het echt? 
Het gaat inderdaad om meer. Ik denk dat je de ter
men links en rechts zo langzamerhand moet losla
ten, omdat het veel minder om links en rechts 
gaat. Daarom is paars ook mogelijk. 
Ik vind je antwoord te gemakkelijk. Je kan wel 
zeggen, mensen la ten zich niet door die zware ide
ologieën en strategieën aanspreken, maar wat zet 
je daarvoor in de plaats? Want ook jij hebt mooie 
doelen die je wilt realiseren. 
Wacht even. Ik vind het program van Groenlinks 
goed, ik heb ervoor gekozen, maar ik realiseer me 
terdege dat het in het huidige politieke klimaat 
niet te verwezenlijken is. Daarom moet je het zoe
ken in creativiteit. 
Bijvoorbeeld de ecotax, de heffing op milieuver-



pestende activiteiten en goederen, ten gunste 
van een lagere belasting op arbeid. Dat was vier 
jaar geleden luchtfietserij, nu zal het langzamer
hand toch gaan gebeuren. Mijn probleem met 
links is: wanneer je in staat bent een wetsvoorstel 
in te dienen dat maar een beetje in die richting 
gaat, dan zou je al je idealen verloochenen. Ik 
vind dat het wel mag. 

Je wilt een beroep doen op creativiteit van linkse 
mensen, maar ze hebben helemaal geen behoefte 
de samenleving naar hun hand te zetten. 
Dat is maar goed ook, niet alles aan de samenle
ving is slecht. Mensen zijn best tevreden. Maar er 
zijn ook onderwerpen die mensen wel belangrijk 
vinden, waar ze zich wel voor inzetten, zoals jon
geren tegen racisme. Het ontbreekt niet aan een 
totale visie over een andere maatschappij omdat 
ze die niet hebben en niet willen hebben. 

Bewuste keuzes 
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Hoe zie jij het belang van 'de beweging' voor het 
realiseren van je politieke doelen. Voor links gold 
toch <1/tijd het idee van machtsvorming aan de ba
sis als motor van politieke verandering. 
Dat heeft dus niet gewerkt. Voor alle duidelijk
heid: grote demonstraties vind ik prachtig. Maar 
ik heb niet het 'grondgevoel' dat die demonstra
ties nodig zijn om de maatschappij te veranderen. 
Die benadering is voor mij veel te beladen. 
Als mensen in de klas jou de vraag stellen: je wilt 
de maatschappij veranderen en hoe denk je dat te 
doen, wat is dan je antwoord? 
Die vraag stellen ze me niet. Ze vragen: wat vind 
je van concrete onderwerpen. Daar geef ik ant
woord op. 

Petrochemische industrie 
Dan vragen ze jou iets over het milieu. En ze heb
ben gelezen dat er minder vlees moet worden ge

geten. Wat geef je dan voor ant
woord? 

Het gaat dus om deelonderwer
pen. 

Ik heb niet het 'grondge- Dat is heel gemakkelijk: niet mi
lieuvriendelijk vlees wordt duur
der. Dat begrijpen ze ook wel. 
Soms zijn ze het best met je eens. 
Hoe vlees duurder wordt? Via 
wetgeving. Je maakt duidelijk hoe 
dat binnen de bestaande politieke 

Mensen die op een deelgebied ac
tief zijn moet je niet wegzetten, 
die hebben ook wel ideeën over 
samenhang met andere dingen. 
Maar ze zetten zich daar gewoon 
niet zo voor in. Er worden veel be-

voel' dat demonstraties 

nodig zijn om de maat-

schappij te veranderen 

wustere keuzes gemaakt. Jonge-
ren moeten ook al zo veel: carrière maken, kinde
ren krijgen. Ken je die koffiereclame met een jon
ge vrouw. Ze speelt piano, heeft woeste seks on
der de douche, brengt tussendoor haar kinderen 
naar school en heeft een baan. Van ons wordt 
veel verwacht. De meeste jongere zijn daarom he
lemaal niet van plan hun leven voor de partij of 
de goede zaak in te zetten. Voor hen geldt: ik heb 
zes uur per week, zeg maar wat ik kan doen. 
Hoe denk jij je politieke doelen te bereiken? 
Mijn idealen? Die zijn zo hoog, als ik maar een 
klein stukje win dan kan ik al weer verder. 
Vroeger was ik altijd boos, altijd kwaad, moest ik 
overal tegen vechten. Maar dat houd je niet vol. 
Ik heb geleerd is dat je moet proberen bij stukjes 
en beetjes iets te winnen. Soms ga je achteruit, 
zoals nu bij de sociale zekerheid. Maar dan houd 
je het maar zo goed mogelijk tegen, en put je 
daar je kracht uit. Of probeer andere punten te 
vinden waar andere partijen misschien wel gevoe
lig voor zijn, zoals de grote werkloosheid onder 
allochtone jongeren. 
In Groen Links is er de discussie over actiepartij of 
parlementaire partij. Wat vind jij? 
Ik vind het een shitvraag. Waarom moet je daar 
voor kiezen, waarom niet allebei? Wat je concreet 
doet hangt gewoon erg van het onderwerp af. 
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verhoudingen is te bereiken. 
Ik noem het voorbeeld van het mi-

lieu, want als je erover door denkt dan is de con
clusie al gauw: het gaat bij het milieu over heel 
veel zaken tegelijk. 
Dat klopt. Zeker als je de ontwikkelingsproblema
tiek erbij betrekt. Het is ook leuk om jongeren 
daarmee te confronteren. 
Aan de ene kant zeg je: mensen willen geen to
taalvisie, maar via het milieu kom je toch op een 
alomvattend verhaal. Hoe ga jij daar mee om? 
Mijn vader werkt bij de petrochemische industrie, 
daar studeer ik van. Waren mijn ideeën werkelijk
heid geworden, dan was m'n vader nu werkloos. 
Dat is het moeilijke met het milieu. De welvaart 
zal gedeeltelijk gestopt moeten worden. Dat 
vraagt zo'n andere manier van denken. Mensen 
zijn nog zo bezig om het leven comfortabeler te 
maken. Neem bijvoorbeeld wasdrogers. In het 
land waar het het meeste waait heeft bijna ieder
een er een. Dat zijn heel verkeerde keuzes. Keu
zes in de economie worden nog steeds ingegeven 
door de commercie, niet door milieu. Ik vind het 
de moeilijkste discussie die er is. 
Blijft de spanning tussen concrete items en de 
noodzaak van de grote verbanden . 
Je zal mensen moeten overtuigen dat het niet vol
doende is je krant naar de krantebak te brengen. 
Je zal inderdaad verder moeten gaan. Gebruik 
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concrete dingen, die maatschappelijk worden ge
accepteerd, als ingang om verder te komen. 

Maximale duidelijkheid 
Bij de verkiezingen is door GroenLinks gezegd: de 
benzineprijs moet vier keer zo hoog worden. 
Noem je dat een ingang? 
Groen Links moet maximaal inzetten om duidelijk
heid te scheppen. 
Maar je noemt het onrealistische een groot gevaar 
voor links? 
Onrealisme moet je overbluffen door je eigen cre
ativiteit. 
Leg dat eens uit. 
Laat zien dat er niet alleen vervelende dingen zijn, 
maar ook oplossingen. Het openbaar vervoer kan 
anders. 
Om een verhaal duidelijk te maken moet je er een 
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ander verhaal bij halen. Loop je dan ook niet het 
gevaar elitair bezig te zijn? 
Ja, als links moet je best wel slim zijn om het alle
maal te begrijpen. Of slim, je moet er vooral mee 
bezig zijn. Soms is links inderdaad te ingewikkeld 
voor mensen die niet dag en nacht met politiek be
zig zijn. Je moet die maximale duidelijkheid dus al
leen aankaarten bij onderwerpen waar het vrij 
snel te begrijpen is. 
Omgekeerd, je kan ook de bestaande politiek heel 
gemakkelijk als niet realistisch wegzetten. Hun ge
dachten over het milieu zijn niet reëel. Open maar 
direct de aanval. We willen dure benzine om het 
openbaar vervoer goedkoop te maken. 

Sirnone van Geest studeert geschiedenis in Rot
terdam en werkt bij Radio-Rijnmond 

Marijke Vos 

Duurzame economie en 
werkgelegenheid is lastig 

Links is een politieke beweging, met nadruk op 
het woord beweging. Er moet een maatschappe
lijke discussie komen over wat voor samenleving 
we willen. Tot nu toe lukt het Groenlinks wel om 
in zaaltjes met kleine groepen interessante discus
sies te voeren. Maar het gaat er om dat we veel 
meer mensen weten aan te spreken. 

Momenteel is er een hard neo-liberaal offensief. 
Alles moet via de markt, mensen moet zichzelf 
maar zien te redden, het bedrijfsleven moet zo 
veel mogelijk ruimte krijgen om zichzelf te ont
wikkelen. Via die lijnen zou alles weer goed moe
ten komen. Maar willen mensen zo'n samenleving 
wel? Want ik weet zeker dat op die manier een 
aantal waardevolle zaken worden vermorzeld. 
Daarover zou veel meer discussie moeten plaats
vinden. 
Links zal moeten reageren. Niet defensief, maar 
offensief. En dat is best moeilijk. Je ziet het ook 
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aan de discussie tussen Jeroen Saris en Wijnand 
Duyvendak. De laatste vindt dat we het meer 
moeten hebben over de dingen die we willen be
houden, solidariteit tussen mensen, collectieve 
voorzieningen en dat soort zaken. Terwijl Saris 
zegt: als je zo begint wordt je een conservatieve 
beweging, zal je altijd in het defensief zijn, je 
moet juist inspelen op veranderingen die er zijn 
en daarin je eigen weg zoeken. 
Dit is een interessant spanningsveld. Een aantal 
essentiële zaken moeten we inderdaad behou
den. Veel collectieve voorzieningen vormen een 
basis voor de samenleving, zorgen dat mensen 
kansen krijgen en bij elkaar worden gehouden, 
dat er geen tweedeling ontstaan. Links moet het 
collectieve overeind houden, moet aangeven wat 
daar de waarde van is, en er tegelijk nieuwe vor
men voor vinden. Je kan niet blijven stilstaan, dan 
ben je in het defensief. In die nieuwe vormgeving 
moet je aansluiten bij de veranderingen die nu 



eenmaal gaande zijn, moet je inspelen op nieuwe 
wensen. Mensen willen minder werken, meer tijd 
voor zorg, misschien een jaar er tussenuit, mensen 
denken anders over de manier van wonen en sa
menleven. Daar moeten we op inspelen. 

Twee vliegen 
Je zegt dat je het collectieve overeind wilt houden 
en een nieuwe vorm geven. Maar het probleem is 
dat mensen hun eigen belang niet als een alge
meen collectief belang herkennen? Hoe zie jij die 
nieuwe invulling? 
Dat klopt. Je zal dus duidelijk moeten maken wat 
collectieve regelingen voor zin hebben, wat men
sen er aan hebben. Want iedereen maakt zich 
best wel druk om zaken als criminaliteit en werk
loosheid. Daar kan je iets aan doen met wijkvoor
zieningen, maatschappelijk werk, politie. Dat zijn 
collectieve voorzieningen waarvoor betaald zal 
moeten worden. 
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woners maken daar de afspraak: wij willen meer 
ruimte in de straat voor de kinderen om te spelen, 
om zelf ook eens buiten te zitten en te zorgen dat 
oudere mensen niet van hun sokken te worden 
gereden. Dus moeten de auto's de wijk uit. De 
wijk wordt ook opgeknapt, er worden planten
bakken neergezet, het ziet er allemaal veelleuker 
uit. Zo is direct zichtbaar dat je met milieubeleid 
iets kan winnen, dat het niet alleen iets is voor de 
toekomst of toekomstige generaties. 

Spanning 
Wat is daarin de rol voor GroenLinks? 
Als Groenlinks zitten we in gemeenteraden, heb 
je lokale afdelingen, daar kan je dit soort activi
teiten ondersteunen. Bijvoorbeeld onze wethou
der in Utrecht. Die geeft er geld voor, past de re
gelgeving aan en zet de bureaucratie opzij. Dat is 
hartstikke goed. Het werkt ook goed omdat hij 

wat kan laten zien, er verandert 
iets in de stad. In die sfeer blijft heel veel werk 

liggen. De Melkert-banen zijn niet 
meer dan een druppel op de gloei
ende plaat. Er moet zo veel gebeu
ren in het onderhoud van de 
buurt, zorgarbeid, enzovoorts. Die 
banen moeten dus gecreëerd wor
den en daarmee sla je twee vlie
gen in één klap: het gaat er alle-

Probleem van het Die ruimte creëer je alleen voor 
zover de invulling voldoet aan je 
eigen voorkeuren? milieubeleid is dat 

niet direct zichtbaar is 

wat het kan opleveren 

Ja. 
Links heeft altijd die tweeslach
tigheid gehad: zelfbeschikking 
van de burger en het - soms tot 

maal beter uitzien en je geeft een 
hele groep mensen zinvol werk en regelmaat in 
hun leven. Een collectieve aanpak biedt dus voor
deel. 

Een ander voorbeeld. Zorg dat je meer ruimte 
geeft aan het eigen initiatief van mensen. Daarin 
zie ik ook de waarde van het denken over een ba
sisinkomen. Je geeft een basis waar bovenop ie
mand z'n eigen werk kan creëren. Uiteraard kan 
je dit ook bereiken door in het huidige stelsel de 
regels voor het bijverdienen aanzienlijk te versoe
pelen. Maar in het neo-liberale klimaat zijn dit 
soort oplossingen doodgemaakt. 
Zie je in het milieubeleid aanzetten tot zo'n nieu
we vormgeving? 
Bij het milieu zitten we met een lastig probleem. 
Neem de auto. Heel veel mensen vinden een 
schoon milieu best belangrijk, maar als het er op 
aan komt dan laten ze de auto toch niet staan. 
Want de auto is prettig en de alternatieven zijn 
niet goed genoeg. Het probleem is dat het niet 
zichtbaar is wat milieubeleid op kan leveren, welk 
prettig leven we kunnen hebben als er minder 
auto's op de weg zijn. 
Je moet dus zichtbaar kunnen maken wat mensen 
aan het milieubeleid hebben. Een mooi voorbeeld 
daarvan vind ik de aanpak in sommige wijken. Be-
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het drammerige aan toe - nastre
ven van je eigen politieke doelen. 

Hoe knoop je die twee aan elkaar? 
Ik zie het niet zo als een probleem. Wij vinden een 
aantal zaken belangrijk: milieu, onderwijs, werk, 
sociale samenhang. Daarover hebben we een dui
delijke visie. Wat mij betreft sluit dat aan bij wat 
veel mensen belangrijk vinden, je probeert die 
groep daar ook voor te winnen en je hoopt_ dat zij 
er ook mee aan de slag gaan. Er is natuurlijk ook 
een groep die dat niet ziet. 
Bij de discussie over de multiculturele samenle
ving ligt het lastiger. De stem van de straat is niet 
altijd wat je wilt. 
Zeker. Er zijn een aantal waarden waar ik voor 
sta, en waarvan ik vind dat de overheid er ook 
voor moet staan, zoals gelijke rechten, tolerantie. 
Als een buurt wil discrimineren, dan heb je de 
grondwet waar iedereen zich aan moet houden. 
Je zal dus zeker wel eens botsen. 
Laatst was ik in het kader van de verkiezingen in 
een opvanghuis voor dak- en thuislozen in de Rot
terdamse Van Speykbuurt. De buurt heeft daar 
veel problemen mee. Het gaat om 150-200 men
sen. Af en toe loopt er iemand met een mes rond, 
dus de buurtbewoners voelen zich bedreigd. Aan 
de andere kant vinden ze toch ook wel dat er op
vang moet zijn. Ze willen dus best meedenken 
hoe de situatie te verbeteren, en de politie gaat 
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er daar open en slim mee om. Er is een voortdu
rende discussie om te zorgen dat de dak-en thuis
lozen worden opgevangen en het in de buurt 
toch prettig is. De spanning is er dus wel, maar er 
is de bereidheid om voor de problemen een oplos
sing te vinden. 
Ik stel die vraag ook om meer duidelijkheid te krij
gen over wat je onder links als politieke beweging 
verstaat? 
Dat gaat precies om dit soort dingen. Groenlinks 
moet voortdurend in gesprek zijn met allerlei 
mensen, ook als die er heel anders over denken. 
Want uiteindelijk gaat het er toch om dat mensen 
in zo'n wijk het gevoel hebben dat er niet over 
hen heen wordt gewalst. 
Op landelijk niveau geldt hetzelfde voor maat
schappelijke bewegingen. Daar moet je heel 
nauw contact mee hebben, discussies mee voeren, 
uiteraard met respect voor hun eigen positie. Zo 
hebben we rond Schiphol heel intensieve ge
sprekken met de milieubeweging gevoerd om een 
gezamenlijke strategie uit te zetten. 

Ongeloof 
Zijn rond Schiphol ook gesprekken met de Ver
voersbond gevoerd? Werkgelegenheid is toch een 
belangrijk item? 
Ik dacht het wel ja. Dat is een goed punt. Laatst 
was ik in Zeeland voor een discussieavond over 
werkgelegenheid en milieu. Daar waren een aan
tal mensen van de Ondernemingsraad van Borsse
le. Die vonden dat ik hen had laten vallen. Al blijf 
ik bij mijn keuze voor sluiting van de kerncentra
le, ik kan me voorstellen dat ze van je willen ho-
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ren dat je ook aan de werkgelegenheid denkt en 
met alternatieven komt. Ze hebben daar inder
daad gelijk in. 
We hebben ook gesprekken met mensen van de 
Ondernemingsraad van de aluminiumfabriek 
Péchiney. Die krijgen de elektriciteit heel goed
koop, en daar ben ik tegen. Maar ook hier zit je 
met de werkgelegenheid. Eerst dachten we via re
cycling een perspectief te bieden, maar dat is niet 
zo. Er wordt al veel gerecycled. De werkgelegen
heid bij Péchiney is dus een lastig punt. Daarop 
hebben we geen concreet antwoord. 
Ook binnen Groenlinks gelooft lang niet ieder
een dat een duurzame economie mogelijk is. Er 
wordt gedacht dat iets doen aan het milieu alleen 
mogelijk is ten koste van de economische ontwik
keling. Mijn opvatting is dat het samen moet 
gaan, anders maak je de toekomst kapot en hol je 
uiteindelijk ook de economie uit. En dat het ook 
samen kán. Maar met dat verhaal krijgt Groen
Links moeilijk voet aan de grond. 
Willen we een duurzame economie op gang bren
gen dan zullen we dus met duidelijke alternatie
ven voor een milieuvriendelijke werkgelegenheid 
moeten komen. Daartoe zie ik best kansen. In de 
dienstensector (zorgarbeid, buurtbeheer), in 
openbaar vervoer, milieutechniek (zonne- en 
windenergie, energiebesparing, recycling), duur
zaam bouwen, vervoer via water, milieuvriendelij
ke landbouw. Het perspectief is er best wel. 

Marijke Vos is sinds 1994 lid van de Tweede 
Kamer voor Groenlinks, daarvoor voorzitter 
van Groenlinks 

Kees Korevaar 

Flexibel en vernieuwend 

De sociaal-economische politiek in Nederland is 
de laatste tien jaar onherkenbaar veranderd. Dat 
geldt vooral voor het denken over de verzorgings
staat en de sociale verzekeringen. 
In de naoorlogse periode heeft ons land zich kun
nen ontwikkelen tot een industriële samenleving 
met een ontwikkelde arbeidersbevolking. Een 
sterke sociaal-democratische beweging slaagde 
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erin compromissen te sluiten met een deel van de 
ondernemers en de middengroepen. Het resultaat 
was een tamelijk centraal geleide economie en 
sterk gecentraliseerde arbeidsverhoudingen. Ar
beiders en zelfstandigen konden rekenen op col
lectieve arrangementen voor inkomenszekerheid, 
prijsregulering, sociale verzekering, oudedags
voorziening, enzovoorts. 



Echter, onder druk van de internationale verhou
dingen verdwijnen deze zekerheden, om plaats te 
maken voor economie waarin de 'marktverhoudin
gen' voor iedereen voelbaar zijn. Hoe is nu de po
sitie van de arbeidersklasse, arbeidersbeweging 
onder deze nieuwe verhoudingen? Welke perspec
tieven stelt zij zichzelf? 

Wel of niet geëmancipeerd 
Om het wat helderder te maken neem ik twee te
genstrijdige beweringen als vertrekpunt. 
De eerste luidt: 'de arbeidersklasse in Nederland 
en de landen om ons heen is voldoende geëmanci
peerd en heeft geen behoefte aan een verder
gaand veranderingsperspectief'. Deze zinsnede is 
ontleend aan Th ijs Wöltgens- destijds fractievoor
zitter van de PvdA Hij sprak hem op spreekbeur
ten, die hij overal gehouden heeft toen het WAO
conflict de Partij van de Arbeid verscheurde. 
De tweede bewering luidt: 'sinds 1980 beleeft de 
arbeidersklasse in de westerse samenleving een 
periode van relatieve verarming. Inkomensver
schillen en machtsverschillen nemen toe tussen on
dernemers/managers en werknemers, tussen 
hoogbetaalden en laagbetaalden, tussen werken
den en uitkeringsgerechtigden'. Kortom: de arbei
dersbeweging is aan de verliezende hand. Deze 
opvatting wordt verwoord door de Utrechtse so
cioloog Nico Wilterdink. 
Met Wöltgens ben ik het volstrekt oneens. Volgens 
zijn visie heeft de arbeidersbeweging niets meer te 
doen, dat geldt dus ook voor de organisaties van 
de arbeidersbeweging, zoals vakbonden en poli
tieke partijen. De PvdA zou kunnen volstaan met 
'op de winkel passen' en met het verdelen van de 
middelen over de verschillende bevolkingsgroe
pen. Gelukkig zijn er ook mensen in die partij, die 
een ander perspectief zien. 

Achteruit geboerd? 
Met de bewering van Wilterdink voel ik mij meer 
verbonden. De kloof tussen arm en rijk is inder
daad groter geworden. In de hele westerse samen
leving gaan de mensen die geen baan hebben 
erop achteruit. Ook worden er superwinsten ge
maakt en is er sprake van een misselijk makende 
verrijking aan de toppen van het bedrijfsleven, 
ook in Nederland. 
Toch is er - volgens het CBS - in Nederland geen 
sprake van 'denivellering'. Voor zover de inko
mensverschillen groter worden zit 'm dat in ver
schillen tussen huishoudens en is het dus een ge
volg van het één- of tweeverdienerseffect. Tradi
tionele huishoudens, die moeten leven van één ar
beidsloon, zijn achtergebleven ten opzichte van 
huishoudens met meerdere inkomens. Hoe bitter 
dit ook kan zijn, het is niet goed om hier algemene 
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conclusies te trekken in de zin van 'verlies' of 'ach
teruitgang'. 

Ik ken veel vakbandsmensen die van mening zijn 
dat de arbeidersbeweging de laatste 15 jaar ach
teruit geboerd heeft. Voor hen is het enige juiste 
antwoord verdedigen: handen af van de verzor
gingsstaat, behoud van de koopkracht, herstel van 
de koppeling, verdediging van de VUT en de AOW. 
Alsof alles in 1980 zo goed was! De linkse bewe
ging lijkt soms verdeeld tussen consolideren ('wij 
verdedigen oude rechten') en romantiek ('in onze 
tijd waren we solidair'). Er is maar één manier om 
uit dit dilemma te komen: een perspectief aange
ven voor verdergaande maatschappijvernieuwing. 
De partijen van links en de vakbeweging zijn 
emancipatiebewegingen. Voor mij hebben ze al
leen bestaansrecht als ze in staat zijn om de eman
cipatie, die een brede bevolkingsgroep de laatste 
1 0 jaar heeft doorgemaakt, te herkennen en daar
aan nieuwe doelen te verbinden. 

Overlegcultuur 
Laat ik in een ongebruikelijke vergelijking trek
ken. De Eindhovense - aan Philips verbonden -
hoogleraren Bolwijn en Kumpe onderscheiden een 
ontwikkelingsmodel voor bedrijven. Volgens hun 
visie doorloopt het bedrijfsleven een gefaseerd 
proces van (1) efficiencyverbetering, (2} kwaliteits
verbetering, (3) flexibilisering, naar (4) innovatie 
(vernieuwing). De 'efficiënte' onderneming is de 
ouderwetse, van boven af geleide fabriek die het 
moest hebben van massaproduktie. Geleidelijk 
aan heeft deze onderneming plaats gemaakt voor 
een type bedrijf, waarin zeggenschap van werkne
mers en verbetering van de 'kwaliteit' van de ar
beid een rol gingen spelen. 
Natuurlijk ging het om beperkte hervormingen, 
die soms wat mager afstaken tegen de verwachtin
gen uit de jaren zestig en zeventig. Maar we moe
ten het belang niet onderschatten. In feite ging 
het om de democratiseringsbeweging van 1968 en 
daarna die zijn stempel zette op het bedrijfsleven. 
De vakbeweging is hier sterk door beïnvloed, de 
ondernemingsraden hebben er een graantje van 
meegepikt, de arbeidswetgeving is veranderd en 
uiteindelijk is de hele bedrijfscultuur in Nederland 
blijvend veranderd. 
Ik weet dat er door sommigen veel misbaar ge
maakt wordt over de 'overlegcultuur' in ons land. 
Dat geldt ook voor de overlegcultuur die bijvoor
beeld ondernemingsraden erop na houden. Maar 
ik zou wel eens willen weten hoe een modern be
drijf anno 1995 zou moeten functioneren zonder 
mondige, goed geschoolde en bewuste werkne
mers. 
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De generatie van '70 
De generatie vakbondskaderleden en bestuurders 
van na 1970 heeft zeer geprofiteerd van de demo
cratisering op de werkvloer. Voor honderdduizen
den werknemers zijn de jaren zeventig en tachtig 
een periode van emancipatie geworden: ontplooi
ing op sociaal-cultureel terrein, op het gebied van 
kennis en ontwikkeling, deelname aan het open
bare leven, invloed op het werk en meestal ook 
een verbetering op economisch gebied. 

Werkt dat nu nog door in nieuwe generaties? Daar 
ben ik van overtuigd. Er is een nieuwe generatie 
werknemers ontstaan, die zich nog steeds lekker 
voelt bij de begrippen 'kwaliteit' en 'zeggen
schap'. Dit is de generatie die in 1980 en daarna 
aan het werk gegaan is. Deze werknemers hebben 
geen gemakkelijke start gehad, ze zijn begonnen 
in een periode met grote werkloosheid onder 
schoolverlaters, of ze zijn als 'her-
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zelf ook iets te zeggen hebben over de eigen ar
beidsvoorwaarden. Wèl een voor iedereen gel
dende afspraak over arbeidstijdverkorting, maar 
daarbinnen het recht om zelf keuzes te maken 
voor een geschikt dag- of weekrooster. En zelf be
slissen wanneer er vrije dagen worden opgeno
men. 

Er worden bijvoorbeeld CAO-afspraken gemaakt, 
waarbij werknemers vrije dagen kunnen opsparen 
door middel van een spaarfonds. De aldus ge
spaarde dagen kunnen worden opgenomen voor 
ouderschapsverlof, studieverlof, en dergelijke. Er 
zijn zelfs bedrijven waar de werknemers zèlf vrije 
tijd of geld kunnen sparen om te zijner tijd ver
vroegd met pensioen te gaan. Dus een individuele 
pensioenvoorziening, maar wel op basis van een 
collectief contract. 
Kortom, de werknemers van de jaren tachtig en 

negentig verlangen niet alleen 
intreedster' aan de slag gekomen. 
Zij hebben van jongs af aan ge
leerd 'klantvriendelijk' op te tre
den en 'flexibel' te zijn. Veel van 
deze werknemers zitten in bedrijf
stakken die de laatste jaren zo 
enorm gegroeid zijn: toeleverings-

De nieuwe generatie een gezamenlijke zeggenschap 
over het ondernemingsbeleid ... 
zij verlangen ook een individueel 
zeggenschapsrecht over de eigen 
arbeidsvoorwaarden. Een soort 
zelfbeschikkingsrecht. 

werknemers voelt 

zich lekker bij de 

begrippen 'kwaliteit' 
bedrijven, reparatiebedrijven, en 'zeggenschap' Kantelende 

arbeidsverhoudingen transport, beveiliging, horeca, 
schoonmaaksector, de uitzendbu-
reaus: in de dienstverlenende sector meestal. In dit 
soort bedrijven worden werknemers beslist niet 
verwend met goede arbeidsvoorwaarden. Ze moe
ten er ècht wat voor doen: hoog werktempo, bre
de inzetbaarheid, flexibele werktijden, hoge kwa
liteitseisen en een minimale personeelsbezetting 
behoren tot de 'bedrijfscultuur'. 
Door werknemers die nog steeds een positie heb
ben in een grote onderneming met een goede 
CAO wordt dikwijls gewezen op de uitbesteding 
van werk aan 'marginale bedrijven'. Er is bij wijze 
van spreken een 'lage lonen-economie' ontstaan 
in eigen land. Natuurlijk is dit bedreigend voor de 
arbeidsvoorwaarden van werknemers die door so
lidariteit een goede positie hebben opgebouwd. 
Daar staat tegenover, dat de lonen in kleine me
taalbedrijven, de schoonmaaksector en bij de uit
zendbureaus alweer behoorlijk aan het stijgen 
zijn. Juist in dit type bedrijven worden behoorlijke 
vakbandsresultaten geboekt en er zijn ook goede 
perspectieven voor verdere verbetering. 

De 'nieuwe werknemer' heeft een deel van het 
waarden- en normenpatroon van vroegere gene
raties geërfd. En ... er nieuwe aan toegevoegd. 
Veel minder dan vroeger wordt er om puur 'collec
tieve' regelingen gevraagd. Werknemers willen 

De generatie van 1968 heeft nog
al eens gebotst met de generatie van de jaren vijf
tig. De vakbondsstrijd van de jaren zeventig heeft 
veel conflicten laten zien tussen traditionele vak
bandskaders en vakbondsbestuurders en de 'nieu
we militanten'. Ik studeerde nog in die tijd, maar 
ik herinner me nog wel namen van vakbondsbe
stuurders die toen met slaande deuren zijn ver
trokken. 
De generatie die nu aan zet is heeft het veel moei
lijker om zich te manifesteren. Het is ook minder 
spectaculair wat er gebeurt: bedrijven zijn klei
ner, de marges voor verbetering zijn kleiner en de 
strijd voor 'zelfbeschikking' verloopt wat stiller 
dan de democratiseringsacties. Vakbonden zijn 
waarschijnlijk minder machtig, vergeleken met 15 
jaar geleden. In ieder geval hebben zij minder het 
initiatief bij het vernieuwen van de arbeidsver
houdingen. 
Al weer jaren geleden schreef de econoom en 
vakbandskenner W. Reynaerts dat dt: arbeidsver
houdingen zouden gaan kantelen. De jaren ze
stig/zeventig waren de jaren voor de vakbewe
ging geweest, de jaren zeventig/begin tachtig 
voor de overheid, de jaren negentig zouden voor 
de ondernemers zijn. Dat laatste lijkt maar al te 
waar. 
Echter, in een land als Nederland is het niet echt 



bijzonder om politiek te bedrijven onder de hege
monie van ondernemers. 

Innovatief ondernemen 
Al zeventig jaar lang is Nederland de uitvalsbasis 
van grote banken en multinationals, als ex-kolo
niale macht zijn we bovendien een van de belang
rijkste handels- en transportlanden van de we
reld. Er is geen reden om bij de pakken neer te zit
ten als de arbeidersbeweging moet incasseren, of 
liever: richting moet zoeken. Daarom gaan we 
nog een keer terug naar de ontwikkelingsstadia 
van Bolwijn en Kumpe, nu voor de toekomst. 

Bolwijn en Kumpe schetsen het perspectief van de 
'innovatieve' onderneming. Daarmee wordt een 
hoogwaardige, kennisintensieve onderneming 
bedoeld, die in staat is om nieuwe produkten en 
produktieprocessen te ontwikkelen. Of een nieuw 
type dienstverlening aan te bieden. Innovatief 
(vernieuwend) ondernemen is bij de huidige we
reldmarkt alleen mogelijk met hooggeschoold 
personeel en doet een beroep op technisch we
tenschappelijke kennis en ondernemingsgeest. 
Daarvoor zijn goed opgeleide en breed inzetbare 
werknemers nodig, mensen met een grote verant
woordelijkheid, die een zeker risico kunnen en 
durven nemen. Wat kan dit aan werkgelegenheid 
'opleveren? 
Er is in Nederland grote behoefte aan nieuwe in
vesteringen, liefst in technisch hoogwaardige be
drijven, die goede exportkansen hebben en waar
van op termijn een flinke werkgelegenheidsgroei 
kan worden verwacht. Maar de grote vraag is: van 
wie komen die investeringen? Van de multinatio
nals? Of moeten we het hebben van kleinere be
drijven? 

Winst is geen werk 
Er doet zich een immense tegenstrijdigheid voor 
in de economische ontwikkeling, die Nederland 
(we kunnen ook zeggen West-Europa) de komen
de jaren zal gaan doormaken. Aan de ene kant is 
er het perspectief van 'herwonnen zelfvertrou
wen' van de grote ondernemingen. De Neder
landse multinationals zijn nog lang niet uitge
speeld in de wereldeconomie. Dat valt niet alleen 
af te leiden uit hun winstposities, maar ook uit de 
expansieplannen. Aan de andere kant: winst be
tekent nog geen werk. Alle grote bedrijven zijn 
bezig met afslanken, afslanken en nog eens af
slanken. Er zijn wel nieuwe investeringsplannen, 
maar die gelden niet voor onze regio. 
Grote ondernemers met ambitieuze bedoelingen 
kijken naar de groeimarkten van Zuidoost Azië, 
waar een talrijke bevolking leeft, die langzaam 
maar zeker een hogere levensstandaard bereikt 
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en waarvan dus ook de koopkracht zal toenemen. 
De Nederlandse multinationals staan in de rij om 
China binnen te komen. Het is niet overdreven om 
hier van imperialisme of neo-imperialisme te spre
ken. De bevolking in deze landen zal echter niet 
klakkeloos inschikken. Ook Derde Wereldlanden 
beschikken inmiddels over een goed opgeleide en 
ondernemende bevolking en zullen er in slagen 
om op hun beurt exportmarkten te veroveren. 
Dit versterkt het gevaar van de 'holle economie' 
in West Europa. Grote hoofdkantoren en handels
maatschappijen zullen blijven. Maar de fabrieken 
verdwijnen naar het verre buitenland, evenals de 
toeleveranciers en de bedrijven met' exporteerba
re diensten'. De economie in onze regio's krijgt 
hierdoor een zekere voosheid. Natuurlijk blijft er 
een immense bedrijvigheid bestaan. Europa is de 
grootste en koopkrachtigste markt ter wereld en 
Nederland - zelf al een grote en dichtbevolkte 
markt - ligt aan een van de toegangspoorten. 
Maar ondanks de bedrijvigheid zullen honderd
duizenden mensen aangewezen zijn op een uitke
ring of een slechte baan. 
We kennen allemaal deze discussie: 'Nederland 
moet aan het werk' en dan gaat het om de laag
opgeleide, kansarme bevolkingsgroepen. Maar 
het soort werk waar voor hen aan gedacht wordt 
zit in de schoonmaaksector, huishoudelijke 
dienstverlening, bewaking en in de verzorgende 
sector. Het spookbeeld van een dubbele arbeids
markt doemt voor ons op. Een grote groep rijke, 
ondernemende of rentenierende huishoudens en 
daarom heen de verzorgende samenleving. De 
vergelijking met de Verenigde Staten wordt 
graag getrokken. 
Maar de Nederlandse economie begint ook trek
jes te vertonen zoals we die kennen uit d_e ge
schiedenisboeken. Een parasitaire en zelfgenoeg
zame bovenklasse, een brede middenklasse- al of 
niet in overheidsdienst- die zich schikt in zijn af
hankelijkheid, een weinig talrijke klasse van loon
trekkenden en veel werkloze kansarmen. 

Maatschappelijke prestaties 
Het is niet mijn bedoeling om het nu te gaan heb
ben over de Jan Saliegeest van de Nederlander. 
Dat heeft Lubbers al gedaan en het heeft weinig 
geholpen. Ik zou willen wijzen op het vernieu
wende potentieel van de middengroepen, in eco
nomische en politieke zin. 
Om meer banen te scheppen zijn méér onderne
mers nodig. Bedrijven worden gemiddeld steeds 
kleiner en ook de overheid stoot banen af. Boven
dien zorgt het midden- en kleinbedrijf al minstens 
tien opeenvolgende jaren voor de gehele banen
groei. Met betrekkelijk eenvoudig rekenwerk valt 
aan te tonen hoeveel nieuwe bedrijven er de ko-
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mende jaren nodig zijn om 6 tot 7 miljoen banen 
in stand te houden. 
Nieuwe ondernemingen worden meestal gestart 
en geleid door pioniers, die nu nog werknemer 
zijn. Onder het technisch en financieel kader van 
bestaande bedrijven bevinden zich de onderne
mers van de toekomst. Stimulerende maatregelen 
om dit potentieel te benutten behoren tot de kern 
van het economisch beleid van de overheid. 

Partijen van links en vakbonden moeten daarbij 
het debat aangaan over 'winst en werk'. Liever 
geen generieke lastenverlichting of verbetering 
van het ondernemings- en beleggingsklimaat. 
Maar ook niet een al te bange inkomenspolitiek 
naar de middeninkomens en de tweeverdieners. 
Het kader van de samenleving moet worden aan
gesproken op zijn economische en vooral maat
schappelijke prestaties. 
Ook de overheid kan daar trouwens op aangespro
ken worden en wat minder de rol spelen van 'gro
te verdeler': Bolkestein voor de ondernemers en 
Kok voor de uitkeringsgerechtigden. De overheid 
kan zich beter in de gedaante van investeerder la
ten zien en de taak op zich nemen om publiek-pri
vate ondernemingen op te zetten, op die plekken 
waar particulier initiatief uitblijft of onmogelijk is. 
Ik denk daarbij niet speciaal aan zeer grote projec
ten (Waterstaat), maar juist decentraal en klein
schalig (milieu, onderwijs/onderzoek, zorgsector). 

Ondernemende werknemers 
De partijen van links zouden 'ondernemende 
werknemers' tot hun natuurlijke achterban moe
ten rekenen. Daarvoor moeten zij verstand heb
ben van het arbeidsproces, van bedrijven en van 
het soort mentaliteit dat ervoor nodig is om 'te in-
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vesteren'. Natuurlijk is niet iedere werknemer ge
schikt of bereid om werkgever te worden. Maar 
de geschoolde werknemer van deze tijd is ie
mand, die verantwoordelijkheid kan dragen en ri
sico durft te nemen, of dat nu uit naam van een 
werkgever gebeurt of voor eigen rekening. 

Ook de vakbonden kunnen veel doen door een 
nieuw soort belangenbehartiging op te zetten 
voor 'de werknemer van de toekomst'. Dit vraagt 
een volstrekt andere manier van denken. Maar 
het kan het draagvlak van de vakbeweging bre
der maken. 
Spaarloon, winstdeling en goede pensioenvoor
zieningen eisen is één ding, maar waarom geen 
extra faciliteiten vragen voor werknemers die be
reid zijn, in werkgelegenheid te investeren? 
Waarom niet van Philipsen Akzo verlangen dat zij 
geld investeren in satelietbedrijven, respectieve
lijk van deze bedrijven de faciliteiten vragen voor 
werknemers die willen investeren? 
Vakbonden zouden ook moeten teruggrijpen op 
het zelfbestuur van werknemers. Wat dat betreft 
liggen er belangrijke parallellen met de jaren ze
ventig toen er over het algemeen anti-kapitalisti
scher gedacht werd dan nu. 
Het belangrijkste verschil met twintig jaar gele
den is dat er nu een andere generatie werkne
mers is. Deze en de toekomstige generatie hoe
ven niet meer het recht af te dwingen om ge
hoord te worden en mee te praten. De generatie 
van '90 kan zèlf praten, maar moet wel de stilte 
doorbreken. 

Kees Korevaar is beleidsmedewerker van de 
Industriebond FNV 
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John Huige 

Te weinig aandacht voor 
het anders leven 

De nieuwe weg van links : een kwalitatief 
goed lange afstand wandelpad, zo zou ik mijn 
betoog willen samenvatten. 

Voorzover we socialisme kunnen 

cultuur aan de orde gesteld. Door het bewegin
genkarakter van 'groen' hangt er aan dit begrip 
of deze stroming ook nogal wat ballast in de vorm 
van moralistisch gedrag, zweverigheid/holisme en 

vooral ook het gebrek aan besef 
gelijkstellen met links is de nieu
we weg niet altijd even helder. Is 
er nog wel toekomst voor het so
cialisme? Het socialisme nis voor
uitgangsidee is niet langer houd
baar. Onder de vlag van het socia
lisme zijn verschrikkelijke oorlo
gen gevoerd (onder andere vlag
gen waren ze vaak erger, maar 
toch); onder de vlag van het socia-

Diversiteit, zowel in 
ecologisch als in cultureel 

dat er enige vorm van maatschap
pelijke consensus nodig is om de 
geuite idealen te bereiken. 

opzicht, vormt een Grootst mogelijke 

voorwaarde voor 
'betere tijden' 

tegenstellingen 
'De overgrote meerderheid van de 
arbeidersmassa's op deze wereld, 
die leeft in de landelijke zones of 

lisme is er op een grootschalige manier ecologi
sche genocide gepleegd. 
Natuurlijk vertegenwoordigen het socialisme en 
de sociaal-democratie vooral ook de richting van 
emancipatie en fatsoenlijkheid. De emancipatie 
van grote bevolkingsdelen tot gelijkberechtiging, 
tot gelijke kansen, tot zelfbewustzijn. De fatsoen
lijkheid is vooral ook een beschavingsopvatting: je 
laat mensen niet vallen die maatschappelijk on
voldoende kansen hebben. Als dit de belangrijk
ste verworvenheden zijn van het socialisme dan 
moeten we deze uit de container lichten en niet 
de rest van de lading als ballast meenemen. 

Naast traditioneel links is ter linkerzijde de groe
ne stroming gekomen; groen in de betekenis van 
het centraal stellen van het milieuvraagstuk. Daar 
hoort zeker ook het natuurbehoud bij, want de 
milieubeweging heeft deze begrippen de laatste 
tien jaar onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld. Dat 
bij natuurbehoud sommigen ook denken aan tra
ditioneel-conservatieve groepen is niet zo 
vreemd, want landeigenaren geven vaak wel om 
hun land en niet zelden ook om de natuur, maar 
staan niet bekend als progressief. Vanuit het sys
tematisch centraal stellen van natuur en milieu is 
door 'groen' ook de leefwijze, onze consumptie-
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die tussen deze gebieden en de 
stedelijke sloppenwijken heen en weer gaat, is 
slechter af dan haar voorvaderen vijfhonderd jaar 
geleden.' Dit citaat van de Amerikaanse historicus 
Wallerstein - die naam heeft gemaakt met zijn 
beschrijving van het moderne wereldsysteem na 
1500 - is natuurlijk een aardige aanzet voor een 
nostalgisch terugverlangen naar betere tijden. 

We leven echt met 'goede tijden, slechte tijden' 
zoals de 'soap' heet op de TV; of GTST in de afkor
ting van mijn kinderen. (De media weten haar
scherp hoe de samenleving in elkaar zit; ze ge
bruiken die kennis alleen anders dan politieke 
partijen.) We leven in en met de grootst mogelijke 
tegenstellingen. 
Enerzijds leeft de bovenkant van de wereld in de 
grootst mogelijke luxe; anderzijds leeft een veel 
groter deel in armoede en kommervolle omstan
digheden. Veel mensen in die omstandigheden 
waren wellicht beter af in 1500. De gemiddelde 
Hollander heeft zeker veel meer mogelijkheden, 
maar hij of zij moet er wel veel harder voor wer
ken en onder veel grotere druk. 
GTST heeft ook geleid tot de tegenstelling mens
natuur. Elke verdere 'verbetering' voor de mens 
gaat ten koste van de natuur en daarmee brengt 
de mens tendentieel de eigen toekomst in groot 



gevaar. Ik verbaas me altijd hogelijk over de men
sen- niet zelden ouderen- die menen dat ze recht 
hebben op deze manier van leven. Ze hebben er 
altijd hard voor gewerkt en elke discussie over an
ders leven (bijvoorbeeld een beperking van het au
togebruik) over 'ietsje minder', leidt tot reacties 
waarbij de laagste instincten bovenkomen. Daarbij 
tegelijk steeds opnieuw bewijzend dat onze sa
menleving niet gebaseerd is op de rede. 
Ik verlang niet terug naar 'betere tijden'. Wel heb 
ik in mijn jeugd nog ervaren hoe het is om te leven 
met wat er is. 
De lange zomervakanties bij een oom en tante die 
geïsoleerd tussen twee dorpen, samen een kleine 
boomgaard exploiteerden. Het dagelijkse contact 
met de buitenwereld bestond uit een langskomen
de koeiewachter, een gang naar de buren 500 me
ter verder voor een praatje en wat melk, twee keer 
per week de bakker en een keer per week de krui
denier. De boodschappen voor een 
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van mogelijkheden in de toekomst, diversiteit is 
daarvoor een belangrijke voorwaarde. Diversiteit 
staat in mijn opvattingen zowel voor de ecologi
sche diversiteit, voor de landschappelijke en voor 
de culturele verscheidenheid. 
Misschien kan er een duurzame toekomst zijn 
zonder aan het element diversiteit recht te doen. 
Technologisch zijn er wellicht oplossingen te vin
den voor alle ons bedreigende zaken. Als die op
lossingen en de daarbij behorende ontwikkelings
richting echter niet het karakter van diversiteit 
behouden, dan wordt het een zeer schrale toe
komst zonder kwaliteit. De diversiteit, zowel in 
ecologisch als in cultureel opzicht, vormt een be
langrijke voorwaarde om toch deel te hebben aan 
'betere tijden'. 

De monotonie van het 'Groene Hart'? In discussies 
over de toekomst van Nederland en de ruimtelijke 

ordeningsproblemen die daarbij 
week konden makkelijk in een fiet
stas. Men leefde in harmonie met 
de mogelijkheden van dat bestaan; 
er was geen bedrijfsplan. Men leef
de in harmonie met de natuur; het 
vinden van een nestje puttertjes 
was evenzeer genieten als het 
plukken van de eerste appel in de 
zomer. Men leefde vooral ook met 

• • horen, wordt regelmatig gesteld 
De groet-economte moet dat de ecologische waarde van dit 

een economie worden gebied zeer beperkt is (met gier 
begoten weilanden, ingeplant 
met acrylkleurig Italiaans raai
gras, begraasd door Holsteiner 
koeien van Amerikaanse her
komst en doorsneden met geatro
fieerde sloten). De landschappelij-

die in staat is een 
stationaire produktie 

gaande te houden 

de dag en met de seizoenscyclus. 
Mijn meeste geurherinneringen zijn nog altijd aan 
die vakanties gekoppeld. 

Ik heb ook nog ervaren dat een flink deel van de 
bedrijven maar net met één been in de markt 
stond. Men werkte in de meeste kleine bedrijven, 
winkels en boerderijen niet om een maximale 
winst. Een redelijk inkomen om de zaak overeind 
te houden en om het gezin te onderhouden was 
het uitgangspunt. Daarbij speelde de markt na
tuurlijk wel een rol in de prijsvorming en in de 
aangeboden produkten, maar niet in de zin dat 
men zelf als ondernemer actief op de markt ope
reerde. Tegenwoordig is elke boer ondernemer en 
elke zelfstandige winkelier wordt geadviseerd 
over de verkoopstrategie, over de levenscyclus van 
produkten, over de meest rendementsvolle af
schrijvingstermijnen en nog veel meer. 
Toch hoeven voor mij de 'betere tijden' van weleer 
niet terug te keren, maar ik sluit ook niet uit dat 
we nog eens iets van de geschiedenis zullen leren. 

Duurzaam en divers 
Veel meer dan een verlangen naar het verleden is 
het verlangen naar een toekomst actueel. Een toe
komst kan alleen maar gebaseerd zijn op duur
zaamheid en diversiteit. Duurzaamheid stelt de eis 
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ke waarde is ook beperkt en in ie
der geval minder divers dan een leuk aangelegd 
bos. 
De verschraalde geesten die dit soort zaken aan
kaarten willen er dan ook nog wel op wijzen dat 
de dramatische achteruitgang van de grutto ge
compenseerd wordt door een toename van de 
populatie in Polen. Het global village-denken bij 
natuurbehoud. In dit soort denken wordt voorbij 
gegaan aan het unieke karakter van dit landschap 
op wereldschaal; aan de cultuur-historische waar
de van dit landschap en aan de specifiek ecologi
sche waarde van de geriefbosjes, de weidevogels, 
de wilgencultuur, de bloemrijke slootkanten en 
alles wat ook weer terug kan komen bij een beet
je handig geïntegreerd plattelandsbeleid. 
Het streven naar ecologische diversiteit is niet al
leen ingegeven door rationele overwegingen, ge
baseerd op bijvoorbeeld de mogelijkheden voor 
toekomstige natuurgeneesmiddelen. Het is met 
name geïnspireerd op het verlangen om in har
monie met de natuur in al haar schone pracht en 
eigen waarde te willen leven. 
Het streven naar culturele diversiteit is uitdruk
king geven aan het respect en waardering voor 
andere levenswijzen; het is een bron van voortdu
rende ontwikkelingen en het is gericht op het 
scheppen van mogelijkheden en kansen al naar 
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gelang ieders kwaliteiten en wensen. 

Naar een andere produktie 
Er bestaat geen duurzame groei. Elke groei leidt 
uiteindelijk tot het verbruik van niet vervangbare 
maagdelijke stoffen, waardoor de duurzaamheid 
en de diversiteit worden aangetast. Wel kunnen 
we proberen produktie en consumptie zo in te 
richten dat we niet uitgaan boven de milieuge
bruiksruimte, zodat het leven zelf er niet door be
dreigd wordt. Het kan niet genoeg herhaald wor
den: ook een matige vorm van groei leidt uitein
delijk tot verdubbeling op verdubbeling. 
De vuistregel is dat het delen van het getal 70 
door de jaarlijkse groeivoet van de economie het 
aantal jaren oplevert waarin de produktie verdub
belt. Dus de Chinese economie verdubbelt de pro
duktie (bij een groeivoet van 15 procent) op dit 
moment binnen de 5 jaar. De voorzitter van de 
Natuurbeschermingsraad Von-
hoff zei recent dat we in een on-
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feit dat die groei op zich ook al leidde tot meer 
grondstoffen-, energieverbruik, aantasting van 
landschap en milieuvervuiling. 
Het is wel een raar gevoel om droevig te worden 
van economische groei. Het verhoudt zich op 
geen enkele manier met de bijbelse visioenen die 
sommige hoogleraren me bij mijn studie econo
mie voortoverden: 'Een gouden groeipad' is een 
van de termen die me bijgebleven zijn. 

Naar een andere consumptie 
Er zijn consumptieve bestedingen die vrijwel geen 
aanslag doen op de uitgangspunten van duur
zaamheid en diversiteit. Daarbij doel ik op de con
sumptie van vrije tijd als meest algemene noemer, 
maar ook de consumptie van andere produkten 
zou duurzaam kunnen ( en moeten) worden. 
Wanneer we vanaf het begin van de produktiecy
clus duurzaamheid en diversiteit inbouwen en 

hieraan ook politiek de nodige 
daadkracht verbinden, dan is er 

gehoorde energiecrisis raken in
dien alle Chinezen over een solex 

Consumptie zou anders een heleboel mogelijk. 

zouden beschikken. opgevat moeten worden 
Als de consumenten vanuit hun ei
gen positie de consumptie eens 
wat anders zouden opvatten dan 
alleen maar de consumptie van 
materiële goederen, dan is er al 
heel wat bereikt. Gelukkig zien we 

We moeten proberen een groei-
economie geleidelijk om te vor- dan alleen het consumeren 
men tot een economie die in staat 
is een stationaire produktie gaan
de te houden. Daarvoor zijn geen 

van materiële goederen 

eenvoudige recepten. 
We moeten proberen een groei-economie gelei
delijk om te vormen tot een economie die in staat 
is een stationaire produktie gaande te houden. 
Daarvoor zijn geen eenvoudige recepten. 
Wat me in dit verband intrigeert is het effect van 
de afschaffing van het octrooirecht. Technische 
veranderingen vormen steeds meer de motor van 
de economische groei. Afschaffing van het oc
trooirecht zou voor de duurzaamheid en voor de 
ontwikkelingslanden een weldaad kunnen bete-
kenen. 

Regelmatig wordt via radio/tv of krant melding 
gemaakt van betere economische vooruitzichten. 
De neiging bekruipt me nog steeds om daar ver
heugd over te zijn. Immers, economische groei 
leidt tot meer banen, tot meer mogelijkheden 
voor de overheid en tot mogelijke loonstijgingen. 
Op vele manieren tegelijk is dit een illusie gewor
den. Meer banen komen er niet; we hebben jo
bless growth; de overheid gebruikt de extra ruim
te voor aflossing van schulden of voor milieuver
woestende infra-structurele projecten. Loonsver
hogingen komen uitsluitend nog voor bij de ho
gere inkomens. 

Naast al deze effecten is er natuurlijk het blote 
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daar in de praktijk ook al voor
beelden van. Mensen streven in 

toenemende mate niet langer naar meer inko
men. Men kiest voor deeltijdwerk en 'betaalt' al
dus voor de extra vrije tijd via het niet genoten in
komen. Veel mensen zijn bereid iets meer te beta
len voor goederen die natuur- en milieuvriende
lijk zijn. 

Steeds meer mensen besteden hun vrije tijd en 
ook delen van hun inkomen aan wat met een 
groot woord 'geestelijke verdieping' heet. Hierbij 
hoort een heel scala aan activiteiten: schouw
burgbezoek en lezen, maar ook activiteiten en 
cursussen die gericht zijn op persoonlijke ont
plooiing (zowel sport als spirituele activiteiten). 
Daarnaast wordt heel wat tijd en geld (=consump
tie) gestopt in allerlei soorten reparatiewerk; fiet
sen maken, muren schilderen, (groente)tuinieren, 
enzovoorts. Allerlei vormen van recreatie vormen 
ook een belangrijke bron van alternatieve con
sumptie. Voor al die activiteiten geldt overigens 
dat ook hier gelet moet worden op materiaal- en 
energiegebruik (vooral bij mobiliteit). 
Onderwijs is een van de sectoren waar te veel be
zuinigd is. Een verbetering van het onderwijs gaat 
niet ten koste van het milieu. Datzelfde valt te 
zeggen over alle mogelijk 'zorg'-sectoren; verbe
tering van de zwakzinnigenzorg is als alternatieve 



besteding goed voor duurzaamheid en voor diver
siteit. 

Leven met je eigen tijd 
Het beslissen over 'je eigen tijd' is een van de 
meest kenmerkende aspecten van een volwaardi
ge emancipatie. Wanneer anderen je tijd bepalen, 
beperk je je eigen mogelijkheden. 
Het is een belangrijk kenmerk van de huidige tijd 
dat deze gepaard gaat met veel persoonlijke 
spanningen. De continue veranderingen in de 
werkorganisatie; de drukte in het verkeer; de 
gangen door de bureaucratie en de snelheid van 
de media dragen (die door hun ingeprogram
meerde afwisseling van korte scènes zorgen voor 
een steeds snellere visie op de samenleving) alle 
bij aan die gevoelde spanning: overbelasting en 
permanent tijdgebrek (wat een raar woord eigen
lijk}. 
Op een andere manier gaan leven met een con
sumptie en een tijdsbeleving die daarop afge
stemd is, is geen plaatje uit een ver verleden en 
geen onhaalbare utopie. 

Wanneer we ernst maken met het delen van werk 
en met z'n allen wat korter gaan werken, dan is al 
aan een belangrijke voorwaarde voldaan. We 
kunnen die alternatieve consumptie dan nog veel 
meer inhoud gaan geven. Zeer belangrijk om dit 
te promoten is: duidelijk maken hoe dat bijdraagt 
aan de kwaliteit van ieders leven. 
De kwaliteit van heel veel door de overheid ver
zorgde diensten en produkten is voor verbetering 
vatbaar. Ook dat is voor iedereen zichtbaar te ma
ken. De kwaliteit van veel andere vormen van al
ternatieve consumptie kan verbeterd worden. 

Het lange afstand wandelen in Nederland heeft 
een grote vlucht genomen. Dit wandelen is een 
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natuur- en milieuvriendelijke activiteit. Het kan 
kwalitatief nog beter. Bij het NIVON wordt ge
dacht aan twee elementen: verbetering van de 
routes en verbetering van de infrastructuur rond 
de paden. De routes kunnen beter door meer ge
bruik te maken van land met een agrarische be
stemming. Met behulp van bijvoorbeeld regelin
gen van de Europese Unie kunnen landbouw
gronden voor agrarisch gebruik worden stilge
legd en aangewend voor wandelpaden. Rond de 
routes kan meer aandacht besteed worden aan 
eenvoudige overnachtingsmogelijkheden en 
meer aansluitingen van het openbaar vervoer. 

Een perspectief voor links 
De meeste ondernemingen worden niet groot 
door met een idee achter een toonbank te gaan 
zitten. De kracht van de vroegere arbeidersbewe
ging lag in de positieve voorstellingsmogelijkhe
den, gekoppeld aan een dagelijkse praktijk. 
We beschikken over vele mogelijkheden om een 
kwalitatief rijke samenleving in te vullen. Op veel 
terreinen gebeurt dat ook al. De snelheid waarin 
dit gebeurt is nog te klein. 
Wat tot nog toe wellicht te weinig aandacht heeft 
gehad is de kwaliteitsdimensje van de andere ma
nier van leven; het betere leven. 
Het toekomstbeeld van een zompige groentetui
nen en kale woningen met weinig cultuur moet 
vervangen worden door het beeld van een duur
zame samenleving met een hoogwaardig cultuur
aanbod, goed en snel openbaar vervoer, eerste
klas onderwijs en professionele dienstverlening. 
Als iedereen daarbinnen genoeg tijd heeft om te 
genieten, dan breken de betere tijden zeker aan. 
De weg van links moet weer identiek worden met 
het vertrouwen in betere tijden. 

John Huigeis directeur van het NIVON 
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Piet Reekman 

Breken uit de gedemo
cratiseerde gijzeling 

In de hoogtijjaren van de linkse politieke en socia
le bewegingen waren er in onze wereld een be
hoorlijk aantal mensen die in hun combinatie van 
denker-strijder-schrijver, bedoelde beweging hiel
pen ontwikkelen, gaande houden en voeden. En 
dan denk ik niet alleen aan de oorspronkelijke 
Marxisten, maar ook aan mensen als Antonio 
Gramsci, Daniël Guerin, André Gorz, Franz Jaku
bowsky, Franz Fanon, Herbert Marcuse, Ivan lllich, 
Salavador Allende, Rudoiph Bahro en vele, vele 
anderen. Het is kenmerkend voor de rücksichtslo
se opmars van de markt-ideologie en -praktijk 
dat, zo er vandaag al inspirerende denkers-strij
ders-schrijvers zijn, zij moeilijk hun weg vinden 
naar voldoende geëngageerde lezers. Een van de 
momenteel helaas weinigen die dat wel lukt is 
Eduardo Galeano. Deze Uruguayaanse historicus 
inspireert mij zo dat ik wil starten en eindigen 
met het citeren van deze denker-strijder-schrijver. 

'Voor ons is het kapitalisme niet een nog te ver
wezenlijken droom, maar een reeds verwezenlijk
te nachtmerrie. Dromen en nachtmerries zijn van 
hetzelfde materiaal gemaakt. maar déze nacht
merrie zegt dat hij de enige droom is die ons is 
toegestaan: een ontwikkelingsmodel dat het le
ven veracht en de dingen aanbidt Belofte van po
litici, argument van de technocraten, fantasie van 
de hulpelozen: de Derde Wereld zal Eerste Wereld 
worden, en zal rijk en beschaafd en gelukkig wor
den, als zij zich netjes gedraagt en zonder tegens
tribbelen, zonder een kik te geven, doet wat haar 
wordt gezegd. In het laatste TV-feuilleton van de 
geschiedenis zal een welvarende toekomst het 
goede gedrag van de hongerlijders belonen .... 
Wij kunnen net als zij ztj"n, verkondigt een reus
achtige lichtreclame langs de weg van de ontwik
keling en van de modernisering van de achterge
blevenen. ... 
Maar wat niet kan, kan niet, en bovendien is het 
niet mogelijk, zoals Pedro de Gallo, stierenvech
ter, kernachtig zei. Als de arme landen op het pro-
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duktie- en verspillingsniveau van de rijke landen 
zouden komen, dan ging de planeet dood. Onze 
ongelukkige aarde, zwaar vergiftigd door de in
dustriële beschaving, en tot de voorlaatste drup
pel uitgeperst door de consumptiemaatschappij, 
ligt reeds in coma. 
Terwijl de mensheid zich in de laatste twintig jaar 
heeft verdrievoudigd, heeft de erosie in hetzelfde 
tijdsbestek het equivalent van de totale bebouw
bare oppervlakte van de Verenigde Staten ver
moord. De in markt en koopwaar veranderde we
reld verliest miljoenen hectare oerwoud per jaar, 
waarvan zes miljoen hectare woestijn wordt De 
vernederde natuur is in dienst gesteld van de ac
cumulatie van kapitaal. Aarde, water en lucht 
worden vergiftigd, opdat het geld meer geld kan 
voortbrengen zonder dat de winstmarge wordt 
aangetast Efficiënt is degene die meer verdient in 
minder tijd. 
De door de industriële uitstoot veroorzaakte zure 
regen vermoordt de bossen en de meren van het 
noordelijke deel van de wereld, terwijl de giftige 
afvalstoffen de rivieren en zeeën vergiftigen. In 
het zuidelijk deel van de wereld rukt de agro-ex
portindustrie op en maakt bossen en mensen met 
de grond gelijk. In noord en zuid, oost en west, 
zaagt de mens met waanzinnig enthousiasme de 
tak door waarop hij zit' 
(Groningen 1991, Zevende Van der Leeuw-lezing) 

Eén sociale beweging 
Deze massieve Kroniek van het vuur is, na een po
ging van Aad Nuis in Oe Volkskrant om Galeano 
tot een wat wereldvreemde idealist te verklaren 
(4-10-91), ten onrechte door progressieve mensen 
en bewegingen ongebruikt gebleven. Wat Eduar
do Galeano aanwijst is immers dat 'het milieu' als 
zorg niet het gespecialiseerde terrein is van otter
• zeehonden-, en vogel beschermers, van acties te
gen de uitbreiding van Schiphol of het terugbren
gen van de natuur in de uiterwaarden - hoe pri
ma al die zaken ook zijn!- maar het integrale ter-



rein van economie, maatschappij, politiek en cul
tuur. Ik wil dus graag dat we onze les uit Galeano's 
verhaal trekken: het in ons land toch brede en des
kundige scala aan natuur- en milieubewegingen is 
een van de meest voor de hand liggende velden 
waarop een integrale massa-beweging zou kun
nen ontstaan die de druk richting een ándere poli
tiek kan bewerken. Ik bedoel dus heel concreet dat 
zo'n sociaal-politieke milieubeweging zowel de 
zaken van natuur en milieu in engere zin, als die 
van arbeid, technologie, economie, inkomen, on
derwijs en cultuur dient te omvatten als één inte
grale sociale beweging. 

Nu zitten we met het probleem dat de combinatie 
markt, individualisering, afbraak-van-de-staat de 
democratie ernstig hebben aangetast. We hebben 
nauwelijks nog actieve, inspirerende sociale ver
banden. De traditionele sociale beweging - de 
vakbeweging - is dusdanig in het 
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met steeds minder menskracht en steeds meer 
technologie, waarom dan de belastingen niet 
verschoven van arbeid naar kapitaal? 

2.Ais er klaarblijkelijk nog maar markt-arbeid is 
voor twee-derde van onze beroepsbevolking, 
waarom dan niet allen verplicht een-derde min
der gewerkt op die markt? Is Karl Marx' 
schoonzoon Paul Lafargue met zijn pamflet Het 
recht op luiheid niet hyper-actueel? 

3. Waar blijft het inkomen dat door de steeds 
slimmere produktie van goederen en diensten 
wordt gemaakt, als de inkomens van steeds 
grotere sociale groepen almaar dalen? 

4.Waarom doen vakbeweging en sociaal-demo
cratie zo moeilijk over de voorstellen voor een 
basisinkomen-op-minimumniveau voor ieder
een, ongeacht ieders positie op de arbeids
markt? 

5. Wat let ons om ondernemingen niet langer toe 
te staan slechts hun eigen direc

defensief voor verworven rechten, 
dat zij kennelijk niet meer in staat 
is maatschappelijke alternatieven 
(anders dan iets meer of iets min
der van hetzelfde) aan te dragen. 
De 'Haagse' politiek is volstrekt 
maatschappelijk vervreemd, maar 

De winst van de jaren 

achter ons is een brede 

bewustwording, is 

mondigheid, zelfstandig-

blijft wel een beroep op ons allen heiden kritisch vermogen 
"doen (volgens Peter Rehwinkel en 

te interne balans op te maken, 
maar te verplichten ook de 
maatschappelijke kosten die zij 
veroorzaken, voor rekening te 
nemen? Zou bijvoorbeeld het 
transportwezen dan nóg winst 
maken? Zou de Betuwelijn dan 
geld opbrengen? 

6. Waarom moet 'de economie' 
anderen moet dat zelfs weer wet-
telijk verplicht worden) om via verkiezingen te 
blijven deelnemen aan deze vervreemding. 
Tegelijkertijd kunnen we gelukkig constateren dat 
de winst van de jaren zeventig en tachtig is neer
geslagen in een zeer brede, volkse bewustwor
ding, in mondigheid, zelfstandigheid en kritisch 
vermogen. 

Hoe valt deze dialectiek te benutten voor echte 
maatschappelijke veranderingen? Ofwel: hoe ko
men we uit deze 'gedemocratiseerde gijzeling'? 
Slechts een drastische, inhoudelijke verandering 
van politiek, breed en mondig gedragen, kan ons 
behoeden voor de afgang naar een wolvenmaat
schappij, een onleefbare sociale en fysieke situ
atie. 
Ik probeer enkele schetsen voor zulke radicale ver
anderingen, die zich wezenlijk onderscheiden van 
het 'iets meer of minder van hetzelfde', zoals ook 
Paars dat ten toon stelt. Die 'schetsen' wil ik in na
volging van Remco Camperts Iemand stelt de 
vraag (dat mooie gedicht waar Joop Den Uyl zo 
gek van was) als vragen formuleren: 

Vragen aan links 
1.Ais goederen en diensten steeds 'slimmer' (Tim

mer van Philips!) worden geproduceerd, dus 
f-

~ 

0 
0.. 

eigenlijk steeds doorgroeien? 
Wordt het geen tijd voor: ten eerste een recht
vaardiger verdeling van inkomen, werkgele
genheid, toegang tot culturele bronnen; en ten 
tweede voor wat 'duurzame ontwikkeling' 
wordt genoemd: een ontwikkeling die ook ons 
nageslacht nog een leefbare wereld gunt. 

7. Waarom moet ons ontzettend kleine .landje 
(gezien op wereldschaal) per sé de meeste var
kens, de grootste haven, het modernste en 
drukste vliegveld en de meeste transportonder
nemingen hebben (Ad van den Biggelaar in Ca
pitool van 19 februari jongstleden)? 

8.Waarom moeten mensen die ontdekt hebben 
dat zij zélf- los van de markt- iets kunnen ma
ken en doen, steeds weer vastlopen op regelge
ving die de markt beschermt? 

9. Waarom moeten er steeds meer cellen worden 
gebouwd en moet er steeds meer blauw op 
straat komen? Kan dat ook iets te maken heb
ben met de commercialisering van het totale le
ven, met het sociaal ontvolken van de straat, 
met het afleren van vaardigheden als sociale 
zelfredzaamheid van ons mensen? 

10. Waarom worden asielzoekers steeds meer als 
verdachten worden beschouwd en behandeld, 
en als zij al erkend worden, veelal naar de Bij
stand verwezen en dus naar de onderklasse van 
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onze samenleving die toch al zo in het verdom
hoekje zit? 

11. Hoe komt het dat de media in ons land, over het 
algemeen zo kritisch in de zeventiger jaren, 
vandaag-de-dag zo conformistisch zijn, vol zijn 
van de Haagse poppetjes en hun spelletjes, zo 
weinig ruimte bieden voor kritisch engage
ment? 

12.Waarom is ons onderwijs en zijn onze beroeps
opleidingen en universiteiten nog zo totaal 
gericht op het voorbereiden tot markt-arbeid, 
waar deze steeds minder voorhanden zal zijn? 
Waarom niet opgeleid voor de 'bevrijde tijd'? 

13.Waarom maken en accepteren we zulke rare 
(steeds weer opgerekte) normen als het aantal 
decibellen dat iemand mag verdragen, het 
aantal 'woningen' dat overlast van geluid mag 
hebben, het percentage gif dat er in ons drink
water mag zitten, en de hoeveelheid lood die 
de lucht mag worden ingeblazen? 

14.Waarom blijft de enig aanwezige bakermat 
voor een beweging richting een vernieuwde 
maatschappij. te weten de natuur-, milieu-, en 
ontwikkelingswereld, zo toko-achtig bezig, en 
komt deze niet tot het gezamenlijke articule
ren van tenminste een poging tot antwoord 
op vragen als de bovenstaande? 

15. Wat mankeert er aan ons progressieven, dat 
we de opkomende kritiek op de markt-ideolo
gie niet uitvergroten en behandelen, en dat 
we nauwelijks meer socialistische idealen en 
programma's durven te formuleren? 
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Recht op dromen 
Eduardo Galeano opnieuw, in reactie op het ein
de van het reëel bestaande socialisme en Francis 
Fukuyama's einde van de geschiedenis: 

'Wij moeten opnieuw beginnen. Stap voor stap, 
zonder ander schild dan wat uit ons eigen lichaam 
groeit. Wij moeten de weg gaan van de ontdek
king, van de creatie, van de verbeelding. 
In de rede die Jesse Jackson kort nadat hij versla
gen was (als presidentskandidaat in de Verenigde 
Staten) uitsprak, eiste hij het recht op om te dro
men: 'Dat recht zullen wij verdedigen', zei hij. 'Wij 
zullen niet toestaan dat wie dan ook ons dat recht 
afneemt.' En het is nu meer dan ooit nodig om te 
dromen. Samen dromen, dromen die zich realise
ren en sterfelijk vlees worden, zoals een andere 
dichter zei. Stnjdend voor dat recht leven mijn 
beste vrienden en voor dat recht gaven verschil
lende van hen het leven. 
Dit is mijn getuigenis. De bekentenissen van een 
dinosaurus? Het is in ieder geval de getuigenis 
van iemand die gelooft dat het menselijk lot niet 
is veroordeeld tot het egoïsme en de obscene 
jacht op geld, en dat het socialisme niet dood is 
omdat het er nog niet is geweest: dat vandaag de 
eerste dag van het lange leven dat het voor zich 
heeft.' (Forum-artikel De Volkskrant) 

Piet Reekman is publicist 

Maarten van Poelgeest 

De weg van het 
republikanisme 

Discussies over de toekomst van links ontaarden 
vaak in een orgie van zelfkritiek. Links wordt 
dood verklaard en men betuigt spijt over het zon
dige verleden. Het kan ook gebeuren dat de dis
cussie uitdraait op een zoveelste scholastische oe
fening. Met behulp van veel kunst en vliegwerk 
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wordt het eens zo trotse theoretische bouwwerk 
overeind gehouden. 
Teveel aandacht voor het verleden of theoretische 
zuiverheid leidt er toe dat maar weinig speelse 
verkenningen worden ondernomen om een in
houdelijk sterk en wervend politiek programma 



te ontwikkelen. Elk nieuw concept, idee of voor
stel moet steeds weer verantwoording afleggen 
aan de lange traditie van links. Vernieuwing is 
vaak synoniem met verwerking van het verleden. 
Misschien komt dat wel omdat de discussie over de 
toekomst van links beheerst wordt door de pro
testgeneratie die met terugwerkende kracht met 
zichzelf in het reine wil komen. 

In dit artikel wil ik een speelse verkenning doen, 
waarbij het republikeinse burgerschapsdenken 
uitgangspunt is, zonder mij te storen aan de vraag 
hoe dit denken zich verhoudt tot de traditie. Wel 
wil ik mij rekenschap geven van de inmiddels 
breed gedeelde relativering van de mogelijkheden 
die een overheid heeft om in te grijpen in het 
maatschappelijk verkeer. Vergaand overheidsin
grijpen is feitelijk niet altijd mogelijk, maar soms 
ook onwenselijk. Ik zeg dit niet omdat ik onder de 
indruk ben van de heiligverklarin-
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blieke sfeer dan gestructureerd worden zodat 
idealen als persoonlijke autonomie en gelijke kan
sen op vrije ontplooiing zoveel mogelijk verwerke
lijkt kunnen worden? 

Burgerschap 
Om op deze vragen antwoorden te vinden wil ik te 
rade te gaan bij het burgerschapsdenken. Niet het 
bestuur of de overheid staat centraal burger
schapsdenken, maar burgers zelf. 
In de liberale variant binnen het burgerschapsden
ken worden burgers opgevat als calculerende dra
gers van rechten en voorkeuren. De privésfeer is 
het rijk der vrijheid, waar iemand zich vrijelijk een 
bepaalde identiteit aanmeet. In het publieke do
mein wordt met anderen onderhandeld, worden 
contracten gesloten en komen transacties tot 
stand. Zolang burgerschap en politieke instituties 
middelen zijn die bijdragen aan maximalisatie van 

individueel nut worden deze aan
vaard. gen van het liberalisme, de markt 

en de calculerende burger. Elk nieuw concept moet Communitaristen zien burgers als 
'onderdeel' van een historisch ge
groeide gemeenschap. Iemands 
identiteit is het spiegelbeeld van 
dominante waardebepalingen en 
gedragingen van de gemeenschap 
waarin iemand opgroeit en zich 

Civiele maatschappij steeds weer verantwoor-
De laatste jaren is door ver
schillende mensen de aandacht ge
vestigd op wat sommigen het 
maatschappelijk middenveld noe
men en anderen de civiele maat-

ding afleggen aan de 

lange traditie van links 

schappij: het geheel van formele 
en informele instituties en structuren die het men
selijk verkeer reguleren en die in strikte zin geen 
onderdeel uitmaken van de markt. 
Die hernieuwde aandacht voor de civiele maat
schappij is niet nieuw, maar wel anders van aard 
dan in het verleden. Vroeger werd eenheid van be
weging en ideologie automatisch veronderstelt. 
Een oriëntatie op de civiele maatschappij kreeg 
vorm in het credo dat maatschappijverandering 
van onder op georganiseerd moest worden. Een 
diffuus netwerk van burgerinitiatieven, alternatie
ve praktijken en actiegroepen stond ten dienste 
van de 'revolutie' en werd het liefst geleid vanuit 
één centraal centrum. 
Nu gaat het om andere vragen. Wat is die civiele 
maatschappij eigenlijk? Hoe is ze gestructureerd? 
Is het een autonome sfeer met een eigen dyna
miek, of zijn de mechanismen die het handelen in 
de civiele maatschappij bepalen en normeren 
slechts een afgeleide van het spel tussen overheid 
en markt? Vooral de vraag naar de functie van pu
blieke plaatsen in een moderne samenleving is 
voor politieke opvattingen zeer relevant. Bepalen 
mensen teruggetrokken in een beschermde privé
sfeer hun identiteit vrijelijk, of wordt die identiteit 
gecreëerd in de publieke omgang met andere 
mensen? En als dat laatste zo is, hoe moet de pu-
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beweegt. Deze hechte gemeen
schappen vormen de bouwstenen 

voor een stabiele samenleving. De overheid moet 
genoemde gemeenschappen faciliteren en in 
stand houden. 
De derde variant tenslotte, het republikanisme, 
grijpt terug op het ideaal van de Atheense stads
staat. Burgers zijn actieve leden van een politieke 
gemeenschap. Iemands identiteit wordt gevormd 
in publieke discussies over de belangen van de po
litieke gemeenschap, en in het handelen in praktij
ken die voortvloeien uit verplichtingen ten opzich
te van de politieke gemeenschap. Met andere 
woorden, het publieke domein is het rijk der vrij
heid waar burgers door de omgang met anderen 
hun voorkeuren, waarden en normen ontwikke
len. Van de overheid wordt verwacht dat het pu
blieke domein voor een ieder toegankelijk is en 
dat een ieder een gelijkwaardige invloed kan uit
oefenen op de wijze waarop verschillende kwes
ties aan de orde worden gesteld. Van burgers 
wordt verwacht dat zij zich in publieke discussies 
niet alleen rekenschap geven van particuliere be
langen, maar ook van het algemeen belang. 

Ik wil de laatste variant verder verkennen en zal 
dat doen aan de hand van twee uitwerkingen van 
het republikeins burgerschap. De eerste uitwer
king is van de hand van Bas van Stokkum en terug 
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te vinden in zijn boek Republiek der weerbaren 
uitgegeven door de Wiardi Beekman Stichting. De 
tweede uitwerking komt uit het rapport van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbe
leid Eigentijds burgerschap onder redactie van 
Herman van Gunsteren. 

De republiek 
Burgers moeten volgens Van Stokkum de wil en 
ook de mogelijkheid hebben om hun eigen belan
gen en plannen te formuleren in een 'publieke 
taal'. In deze publieke taal staat niet het eigenbe
lang voorop, maar wordt gerefereerd aan een ge
meenschappelijk algemeen belang. Hier stuit Van 
Stokkum op een probleem. In een pluralistische 
samenleving zijn de visies op het algemene be
lang juist verschillend. Van Stokkum lost dit als 
volgt op: het algemeen belang in een republiek is 
juist het hebben 'publieke lokaties' waar verschil
len kunnen worden gearticuleerd, 
betwist en bijgelegd. 

29 

dering en langdurige opsluiting in verhoudingen. 
Hiermee worden dus niet alle vormen van onge
lijkheid bedoeld, maar alleen die vormen die een 
slaafs karakter aannemen en daardoor de toegang 
tot volwaardig burgerschap verhinderen. 

Beide burgerschapsopvattingen markeren een ge
heel eigen positie in de politieke arena. Ze staan 
haaks op de hedendaagse mode om mensen voor
al te zien als zelfstandige, calculerende individuen. 
Ze sluiten echter ook niet aan bij de traditioneel 
linkse opvatting dat iemands identiteit toch vooral 
een afgeleide is van iemands positie binnen de ar
beidsorganisatie. Bij Van Stokkum wordt de identi
teit van burgers gevormd in discussies op de pu
blieke plaatsen die hij ziet als het hart van de re
publiek, terwijl dit bij Gunsteren gebeurt in het 
omgaan met pluraliteit, in het alledaagse hande
len dat hierop betrekking heeft. 

De burgerschapsopvatting van 
Van Gunsteren sluit minder nauw 
aan op het republikeinisme. Hij 
stelt dat de civiele maatschappij 
gedomineerd wordt door grote 
organisaties en opeenhopingen 

Burgers moeten het recht 

krijgen uit de school te 

klappen 

De vraag naar de politieke relevan
tie van beide uitgangspunten is 
moeilijker te beantwoorden. Beide 
uitgangspunten blijven hangen op 
een hoog abstractieniveau. De 
concrete eisen die met name Van 
Stokkum stelt aan de politiek, het 
bestuur en de burgers, brengen 
licht in deze duisternis. van kapitaal. De civiele maat-

schappij is niet langer een sfeer, 
waarin autonome individuen op basis van indivi
duele voorkeuren contracten met elkaar afsluiten 
en transacties aangaan. Daarvoor is hun handelen 
vaak te nauw verbonden met de belangen van de 
eerder genoemde organisaties. In onze samenle
ving is het ook niet langer mogelijk gemeenschap
pen te lokaliseren die allesbepalend zijn voor 
onze identiteit en handelen. De grote variëteit 
aan gemeenschappen, die soms lang, maar soms 
kort bestaan, maakt dat de meesten van ons deel 
uitmaken van verschillende gemeenschappen. Tot 
slot constateert hij dat de overheid een gezags
centrum is temidden van vele anderen. De politie
ke discussie kan derhalve niet langer het hart zijn 
van de republiek. De overheid heeft niet langer 
de positie om de spelregels te bepalen waarmee 
met die pluraliteit wordt omgegaan, dat doen de 
burgers zelf wel. 
Toch schrijft Van Gunsteren burgerschap niet af 
als een onhaalbaar ideaal. Het hart van de repu
bliek is het organiseren van pluraliteit. De burger 
moet in staat zijn oordeelkundigheid om te kun
nen gaan met pluraliteit. De republiek geeft bur
gers de verzekering hen te verlossen uit een situ
atie van 'slavernij', wanneer alles mocht mis lo
pen. Met slavernij bedoelt Van Gunsteren oude en 
nieuwe combinaties van machteloosheid, verne-

Politiek en bestuur 
Toegang hebben tot publieke lokaties betekent 
volgens Van Stokkum niet dat burgers op alle ni
veaus moeten meebesturen. Het bestuur is er niet 
bij gebaat wanneer het wordt uitgeoefend door 
burgers die niet gemotiveerd zijn of onvoldoende 
geëquipeerd. Het politieke systeem moet open 
zijn, zodat burgers desgewenst makkelijk kunnen 
interveniëren en daardoor het bestuur controleren 
en corrigeren. Vormen van directe democratie als 
een corrigerend referendum en een volksinitiatief 
zijn een welkome aanvulling op de representatie
ve democratie en te beschouwen als een bijdrage 
aan een meer open politiek systeem. Volksverte
genwoordigers moeten hun representatieve taken 
weer serieuzer nemen. Parlementaire organen 
hebben zich te veel ontwikkeld als schaduwbu
reaucratieën en zijn te zeer een instrument gewor
den om beleid te rechtvaardigen. 
De overheid moet maatschappelijke organisaties 
anders tegemoet treden. In plaats van hen alleen 
een rol toe te bedelen in de overlegdemocratie, 
moeten zij actief worden betrokken bij het beleid 
door met hen contracten af te sluiten. Politieke 
partijen tenslotte moeten zich ontwikkelen tot 
communicatieve organisaties die zich in samen
spraak met burgers en maatschappelijke organisa-
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ties richten op de controle en correctie van het be
stuur. 

Democratisering 
De betekenis van politiek in enge zin wordt door 
Van Stokkum gerelativeerd. De overheid of het 
bestuur moet niet aan alle processen in de samen
leving leiding willen geven. Ze moet juist een om
geving creëren waardoor burgers ook in de civiele 
maatschappij direct invloed kunnen uitoefenen 
op ontwikkelingen. Het primaat van de politiek 
blijft dus overeind, maar heeft vooral betrekking 
op het opstellen van regels die publieke lokaties 
creëren en veilig stellen. 
De groei in omvang en aantal van moderne maat
schappelijke instituties, hun verbureaucratisering 
en de soms stilzwijgende afspraken tussen hen, 
maakt dat burgers steeds minder greep hebben 
op deze instituties. Het voorstel deze instanties 
intern te democratiseren lost volgens Van Stok
kum het probleem niet op. Het deelbelang van de 
instantie in kwestie blijft ook dan voorop staan. 
Burgers die werkzaam zijn binnen zo'n organisa
tie, worden aangesproken op hun rol als werkne
mer en niet op hun rol als burger. Burgers die niet 
werkzaam zijn binnen de organisatie blijven hele
maal buiten beeld. 
Van Stokkum ziet meer in institutioneel burger
schap. Burgers krijgen het recht om 'uit de school 
te klappen', wanneer zij denken dat de publieke 
zaak met voeten wordt getreden. Dit recht kan 
vorm krijgen door introductie van een ombuds
man waar anoniem geklaagd kan worden, het 
recht op werkweigering zonder dat ontslag volgt 
of de mogelijkheid om informatie naar buiten te 
brengen en openbaar te maken (klokken luiden). 
Burgers buiten een organisatie hebben altijd de 
mogelijkheid om diensten en produkten van een 
ander te betrekken. Hun positie zou versterkt 
kunnen worden door groepen burgers onder be
paalde voorwaarden het recht op onderzoek toe 
te kennen en het in het leven roepen van cliën
tenraden die daadwerkelijk invloed kunnen uit
oefenen binnen een organisatie. De voorstellen 
van Van Stokkum hebben zowel betrekking op ci
viele instanties, als juist ook op overheidsinstan
ties. Extra instrumenten in de collectieve sfeer zijn 
het verzelfstandigen van diensten, mits tegelijker
tijd monopolies worden opgeheven of deze in
stanties de beperking wordt opgelegd om niet 
hun 'klanten' te selecteren en het introduceren 
van nieuwe, onafhankelijke inspectielichamen. 

Arbeid en inkomen 
De afgelopen tien jaar is op het gebied van arbeid 
en inkomen sprake van een belangrijke verschui
ving. Niet langer wordt het hebben van rechten 
gezien als de belangrijkste toegangspoort tot vol-
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waardig burgerschap, maar het hebben van werk. 
Werk verschaft mensen een autonome positie, 
een sociaal netwerk en verhoogt de betrokken
heid bij de samenleving als geheel. Mensen zon
der werk staan steeds meer buiten de maatschap
pij. Het recht op een uitkering houdt mensen eer
der gevangen, en belemmert de toegang tot bur
gerschap. 
Het gevolg van deze ontwikkeling is dat er meer 
nadruk komt te liggen op de plicht om aangebo
den werk te accepteren of om deel te nemen aan 
een herintredingsprogramma. Daarnaast wordt 
het recht op een uitkering zelf ter discussie wordt 
gesteld. Dit leidt tot pleidooien om het niveau 
van de uitkeringen te verlagen. 

Een deel van de burgerschapsdenkers zien het op
leggen van verplichtingen aan werklozen of het 
verlagen van het niveau van de uitkeringen als 
een aantasting van volwaardig burgerschap. De 
burger is niet langer in staat om ongeacht zijn so
ciaal-economische positie te oordelen en te han
delen. De gelijkwaardigheid van burgers in een 
politieke gemeenschap wordt ondergraven. Als 
oplossing wordt door hen het idee van het basis
inkomen aangereikt. Een basisinkomen voor een 
ieder maakt het niet meer mogelijk om mensen 
met een uitkering eenzijdig plichten op te leggen. 
Het is de prijs die we betalen voor een volwaardig 
burgerschap. 

Andere burgerschapsdenkers leggen de nadruk 
op de wederkerigheid van relaties tussen burgers. 
Het kan niet zo zijn dat een deel van de bevolking 
het inkomen voor een ander deel van de bevol
king opbrengt, zonder dat daar iets tegenover 
staat. Dit zou de weg vrijmaken voor profiteurs. 
De wederkerigheid wordt dan zo sterk aangetast 
dat iedereen binnen een mum van tijd alleen nog 
zijn eigenbelang najaagt. Deze burgerschapsden
kers vinden dat rechten ook plichten veronder
stellen, maar vullen deze plichten vaak niet een
zijdig in. Aan een plicht kan ook voldaan worden 
door voor de gemeenschap taken te vervullen die 
nu blijven liggen. 

Van Stokkum doet een voorstel om deze tegen
stelling te overbruggen. Elke burger wordt een 
partieel basisinkomen toegekend. Aan het verkrij
gen van dit geld worden geen voorwaarden ge
steld, het is de prijs die de samenleving betaalt 
voor burgerschap. Voor de burger bestaan vervol
gens drie mogelijkheden om dit inkomen aan te 
vullen. Men kan een burgerdienst verrichten, men 
kan een herintredingsprogramma volgen om de 
kansen op de arbeidsmarkt te vergroten of men 
kan gaan werken. Op deze manier worden aan-



spraken op een uitkering niet langer te ontleend 
aan een beroepsstatus of staat van dienst op de 
arbeidsmarkt, maar aan de status van burger
schap, waarbij de inspanningen van de overheid 
er op zijn gericht mensen te activeren. Gelijkheid 
is niet langer een formele status tot uitdrukking 
komend in een reeks van rechten, maar wordt be
werkstelligd in handelingspraktijken. 

Nieuw perspectief 
Waarom is nu het republikeinisme interessant? 
Rechtvaardigingen voor overheidsingrijpen zijn 
niet langer gestoeld op opvattingen over het goe
de leven. Het idee dat er een ideale maatschappij
vorm valt te ontwerpen waarvoor met veel en
thousiasme gestreden kan worden, is na de ver
nietigende aanval van het postmodernisme op de 
Verlichtingstraditie moeilijk overeind te houden. 
Het effect hiervan is dat politiek engagement in 
dezelfde beweging naar de prullenbak is verwe
zen. 'Every thing goes' en niks doet er meer toe. 
Het republikeinisme reikt een politiek perspectief 
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aan dat kan ontsnappen aan dit defaitisme. Cen
traal staat de burger die meer greep moet krijgen 
op zijn omgeving. Maar tegelijkertijd wordt van 
de burger ook geëist zich rekenschap te geven 
van iets als het algemeen belang. Deze eis is min
der hol dan ze klinkt, omdat er per definitie van
uit wordt gegaan dat burgers hun oordelen vor
men in de omgang met derden. 

Op het praktische politieke niveau laten vooral de 
voorstellen van Van Stokkum zien dat de politiek 
filosofische grondslagen van het republikeinisme 
te verbinden zijn met een aantrekkelijk politiek 
program. Wel is het zo dat het republikeinisme 
tot dusver nog te veel blijft hangen op het abs
tracte niveau en dat meer concrete voorstellen 
van harte welkom zijn. 

Maarten van Poelgeest werkt bij het Komitee 
Zuidelijk Afrika en was bij de Tweede Kamer
verkiezingen van 1994 campagneleider van 
Groenlinks 

Bram van Ojik 

Links heeft toekomst. 
mits ... 

Zelden is een politieke beweging in zo korte tijd 
zoveel zekerheden kwijtgeraakt als links in de 
laatste zeven jaar. 
Als de dag van gisteren herinner ik me nog hoe 
een commissie, waarvan ik deel uitmaakte, op een 
PPR-partijraad in 1988 zo ongeveer voor rotte vis 
werd uitgemaakt. We hadden in een discussiestuk 
dat Groen Licht heette, voorgesteld om in het mi
lieubeleid meer marktelementen te introduceren. 
We dachten daarbij aan een groentax: milieube
lastende produkten zouden zo duur moeten wor
den dat het gebruik ervan als het ware vanzelf tot 
voor het milieu aanvaardbare proporties zou wor
den teruggedrongen. Ook wilden we de verzor
gingsstaat 'redden' (onze ambities waren niet ge
ring) door deze te concentreren op een basiszorg-

Ln 

"' "' 
"' ::> 
::> 
I
-' 
::> 
u 
oll 

" w 

;:: 
.... 
0 
"-

pakket. Ook het basisinkomen maakte daar deel 
van uit. Groen Licht leek ons een adequaat en ei
gentijds antwoord aan al diegenen die het ver
trouwen in de overheid als allesregelaar hadden 
verloren en daarom ook meteen links afschreven. 
Maar het liep anders. 
Het plan werd afgebrand. Een lange rij sprekers
met onze beide Kamerleden Ria Beekers en Peter 
Lankhorst aan kop en staart - groepeerde zich 
rond de microfoon om het onzalige marktdenken 
uit de PPR te weren. Op het daarop volgende par
tijcongres moest het partijbestuur, waarvan ik 
deel uitmaakte, zelfs met aftreden dreigen omdat 
het congres ons wilde verbieden het ideeëngoed 
uit Groen Licht, al was het maar een beetje, te be
trekken bij het nieuw te schrijven verkiezingspro-
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gramma. Dat dat programma uiteindelijk overbo
dig zou zijn omdat de PPR bij die verkiezingen al in 
Groenlinks was opgegaan, dat konden we toen 
natuurlijk nog niet bevroeden. 

Eigen geluid 
Ik beschrijf deze geschiedenis niet om te laten zien 
hoe ver ik in 1988 mijn tijd vooruit was. Eerder om 
het omgekeerde te illustreren: wij waren onze tijd 
helemaal niet ver vooruit. 
Marktconform milieubeleid en afslanking van de 
overheid zijn nauwelijks omstreden. De mate 
waarin en het tempo staan nog ter discussie, maar 
over het principe is negentig procent van alle 
progressieven in Nederland het wel zo'n beetje 
eens. 
Links is al lang niet meer die onverschrokken ver
dediger van overheidsingrijpen en groeiende ver
zorgingsstaat. De eigen rol en verantwoordelijk
heid van maatschappelijke organi-
saties, lagere overheden en het 
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Want voor linkse politiek heb je vanzelfsprekend 
de steun van de linkse burger nodig. En die bur
ger is een gecompliceerd persoon. Laat ik naar 
mezelf kijken: ik ben voor eerlijker verdeling van 
inkomens, maar geniet van mijn boven-modale 
salaris; ik erger me aan de onverschilligheid je
gens publieke voorzieningen, maar ik stel de aan
gifte voor mijn belasting altijd zo lang mogelijk 
uit; ik doe zuinig met water en elektriciteit, maar 
ik ben dol op verre vliegvakanties; ik heb de pest 
aan auto's, maar ik bezit er sinds kort wel een (die 
ik, om mijn geweten te ontlasten overigens weer 
met vrienden deel). Ik betaal braaf een gulden 
meer voor mijn Max Havelaar koffie, maar bij de 
aanschaf van speelgoed en kleding let ik nergens 
op en laat ik me verleiden door de lage prijs (ter
wijl ik natuurlijk best weet dat die prijs alleen zo 
laag is omdat de produktie-omstandigheden in 
lage-lonen-landen abominabel zijn). Kortom: ik 

ben een vat vol tegenstrijdigheden 
en ik ben niet de enige niet. 
Niet alleen binnen elk individu bedrijfsleven wordt meer en meer 

erkend en gekoesterd. De burger is een strijden uiteenlopende belangen 
om voorrang, ook tussen individu
en is dat het geval. Het heeft er 
alle schijn van dat in de samenle
ving de tegenstrijdigheden en te-

Daarmee heeft het eigen geluid 
en het oorspronkelijke karakter 
van linkse politiek echter wel be
duidend aan betekenis ingeboet. 
De gemiddelde kiezer, die het on-

gecompliceerd persoon 

geworden 

derscheid in de boodschap steeds 
minder hoort, let, aangemoedigd 
door de op de persoon van de lijsttrekker gerichte 
berichtgeving, vooral nog op uiterlijkheden. Niet 
wat er wordt gezegd, maar hoe het wordt gezegd 
geeft de doorslag. Het is dan ook nauwelijks ver
wonderlijk dat een dergelijke verkiezing een kabi
net oplevert met een sociaal-democratische pre
mier en een meerderheid aan progressieve minis
ters, maar een liberaal programma. 

Links lijkt de kluts kwijt en of het ooit nog goed 
komt moet worden afgewacht. What is left? kopte 
vorig jaar het Amerikaanse Newsweek nadat het 
in West-Europa een rondgang had gemaakt langs 
de erflaters van het democratisch socialisme. Dat 
was geen vrolijk rondje. Fransen en Duitsers kans
loos tegen rechts, Italianen en Spanjaarden tot 
over hun oren verwikkeld in schandalen (van de 
Belgen wisten we het toen nog niet), en nieuwe 
hoop vooral in Engeland. Maar daar doet Labour
leider Tony Blair er dan ook alles aan om vooral 
niet links te lijken. En dat heeft hij dan weer ge
meen met zijn Nederlandse en Scandinavische 
geestverwanten die voor hun regeringsdeelname 
een hoge ideologische prijs betaalden. 

Gespleten 
Links is niet populair bij de burger. Dat is erg, 
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genstellingen steeds groter wor
den. Werkers en werklozen, oude
ren en jongeren, allochtonen en 

autochtonen, stedelingen en plattelanders, knap
pe koppen en slecht-geschoolden, armen en rij
ken: het lijkt wel of ze allemaal in hun eigen we
reld leven die minder dan ooit met die van de an
deren te maken heeft. 

Links is ervoor om in die gefragmenteerde wereld 
verbindingen te leggen. Rechts is daar naar mijn 
vaste overtuiging of minder geschikt voor of min
der toe bereid. Liberalen gaan er nog altijd van 
uit dat het maatschappelijk welzijn maximaal 
wordt als burgers zo weinig mogelijk in de weg 
wordt gelegd. En conservatieven willen de burger 
nog altijd zoveel in de weg leggen dat het maat
schappelijk welzijn erdoor wordt belemmerd. Bei
de stromingen zullen de komende tien jaar vrij
wel onvermijdelijk aan invloed verliezen. 

Communitarisme 
Links heeft dus de toekomst (ook al zou je dat nu 
nog niet zeggen). Maar dan moet er veel worden 
gedaan en veel worden nagelaten. 
Wat niet moet is dat links teruggrijpt op een of 
ander gesloten wereldbeeld. Het vat vol tegen
strijdigheden dat de burger is verzet zich daarte
gen. Wat ook niet moet is dat opnieuw de over
heid van stal wordt gehaald als corrector en ver-



zoener. Het vertrouwen in de bureaucratie is hier
voor te gering en de zucht naar individuele vrij
heid te groot geworden. Noch is het voldoende 
zich bij reflex op te werpen als de spreekbuis van 
de minder bedeelden. De tijd van bevoogding is 
geweest, en de effectiviteit van de traditionele 
belangenbehartiging is uitgehold. 

Hoe kan het dan wel? 
Het debat daarover komt langzaam op gang. Zo 
pleitten Jos de Beus en Paul Scheffer ervoor dat 
links zich in de strijd werpt voor behoud en uit
bouw van een nationale identiteit van verdraag
zaamheid en tolerantie. Een variant van dit den
ken speelt tot nu toe vooral bij sociaal-democra
ten in andere Europese landen een rol. Het wordt 
wel 'communitarisme' genoemd. Het verwerpt in
dividualisme, en doet een beroep op min of meer 
traditionele waarden, soms ook op religie en ge
zin, en op de onderlinge solidariteit waarvan ver
ondersteld wordt dat die vroeger- in het gezin, in 
de kerk, op de werkplek- meer dan nu aanwezig 
was. Er is, in deze visie, in de samenleving te veel 
nadruk gekomen op burgerrechten, terwijl het 
plichtsbesef verwaarloosd is. 
Tot de aanhangers van dit communitarisme kun
nen onder meer twee van de weinige sociaal-de-

. moeraten gerekend worden die in hun landen 
echt populair zijn: Jacques Delors en Tony Blair. 
Bevordering van dergelijke gemeenschapszin -
die wat mij betreft wel van zijn meer conservatie
ve trekjes verschoond zou mogen blijven - laat 
zich goed rijmen met het pleidooi van André Gorz 
in het voorlaatste nummer van Politiek en Cul
tuur. Gorz wil de linkse agenda meer richten op 
de zinvolle aanwending van de door de onvermij-
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delijk voortgaande stijging van de arbeidsproduk
tiviteit groeiende vrije tijd. In dat licht bezien is de 
PvdA-leus 'Werk, Werk, Werk' inderdaad tamelijk 
kortzichtig en weinig inspirerend. 

Wakker schudden 
Hoe moet links in Nederland met zo'n nieuwe 
agenda aan de slag? Hoe kan links het bindend 
vermogen genereren dat mensen weer het gevoel 
geeft dat ze ergens bij horen en dat er met hen 
rekening wordt gehouden? 
Inhoudelijk vraagt het om politici die investeren 
in diepgang. Ik zou willen dat er tenminste tussen 
PvdA. D66 en Groenlinks veel meer inhoudelijk 
wordt samengewerkt. Die partijen zouden geza
menlijk een visie kunnen ontwikkelen op werk en 
vrije tijd in de toekomst, maar ook op wat mensen 
van oudsher met elkaar verbindt: leefbaarheid 
van wijken, de kwaliteit van het onderwijs op de 
basisschool, behoud van de natuur, veiligheid op 
straat. Organisatorisch vraagt het om partijen die 
meer dan nu dicht bij de dagelijkse leefwereld 
van de burgers staan. Lokale politici moeten in de 
partijen meer te zeggen krijgen. Partijen zouden 
zich meer dan nu gebeurt moeten opstellen als 
maatschappelijke organisaties, en zich niet moe
ten beperken tot kandidaten recruteren. De poli
tieke partij als platform waar mensen elkaar, met 
hun vaak tegenstrijdige belangen tegenkomen. 
Electoraal vraagt het om politici die meer dan nu 
hun nek uitsteken. De linkse Bolkestein kunnen 
we missen als kiespijn, maar wat meer durf rich
ting eigen potentiële achterban kan geen kwaad. 
Ik laat me door mijn partij in elk gevalliever door 
elkaar schudden, dan in slaap sussen. 

Bram van Ojik is publicist 

Hans Beerends 

Een nieuwe weg voor links 

Welke weg Links ook bewandelt, het doel wat zij 
nastreeft zal in de jaren negentig niet veel anders 
zijn dan in de jaren zestig of twintig: een wereld 
van vrede, rechtvaardigheid en optimale persoon
lijke vrijheid. 
De weg om dit doel te bereiken zal echter een an- ,_ 
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dere zijn. Met het vallen van de muur is er geluk
kig een einde gekomen aan de rampzalige leninis
tische weg, een weg overigens waar vroegtijdig 
door een deel van links tegen gewaarschuwd is 
(Rosa Luxemburg e.a.) en waar het grootste deel 
van Links zich altijd van gedistantieerd heeft. 
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In feite heeft de val van de muur Links van een 
grote ballast verlost. Eindelijk kan Links (en nu be
doel ik het grootste deel van links) zich volop wij
den aan het signaleren van en het strijden tegen 
de destructieve kapitalistische ontwikkelingen, 
zonder dat zij zich verplicht voelt, vaak afgedwon
gen door Rechts, destructieve ontwikkelingen in 
het Oostblok te verdedigen of te vergoelijken. 
De sociaal-democratische linkse weg kan zich 
evenmin verheugen over grote successen. Welis
waar heeft zij een groot aandeel gehad in de 
emancipatie van de (Westeuropese) arbeidersklas
se, maar dit succes is ten koste gegaan van het mi
lieu en de welvaart van de volkeren in de derde 
wereld. De sociaal-democratie kon hervormingen 
afdwingen zolang het kapitalisme haar concessies 
elders kon compenseren. Het is dan ook niet zo 
verwonderlijk dat thans, nu genoemde compensa
tiemogelijkheden afnemen, het Westeuropese en 
Noordamerikaanse kapitalisme 
trachten te overleven door het te-
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gedaan wordt op het milieu (milieugebruiksruim
te) en sancties op het schenden van mensenrech
ten (inclusief vrouwenrechten). 
De enige wijze waarop het einddoel van deze weg 
bereikt kan worden is het bevorderen van een in
ternationale rechtsorde die de macht en de be
voegdheid heeft genoemde maatregelen te bevor
deren en af te dwingen. 

Is het mogelijk voor Links om een dergelijke ont
wikkeling te creëren? Als de linkse krachten de 
enigen waren die dit wilden zouden de kansen 
klein zijn. 
Het is dan ook verheugend te constateren dat ook 
bij rechtse krachten en kapitalistische onderne
mingen het besef doordringt dat een verdergaan 
op de huidige economische weg leidt tot een toe
name van politieke instabiliteit, uitputting van 
grondstoffen, milieu, landschaps- en akkerland-

vernietiging en verarming en uit
stoting van 25% van de wereldbe
volking. rugdringen van sociale zekerhe

den, het uitstellen of afwijzen van 
milieumaatregelen en het opzwe
pen van de consumptielust bij de 
"tevreden meerderheid". 

De val van de muur 

heeft Links van een grote 

ballast verlost. 

Elk voor zich zijn staten en multi
nationale ondernemingen gericht 
op hun korte-termijnbelang en 
niet in staat hun overlevingsbe
lang te behartigen. Internationale 

De weg van het Oosteuropese dic
tatoriale socialisme en de weg van 
het Westeuropese democratische 
socialisme hadden een ding gemeen: beide zagen 
het streven van de arbeidersklasse naar een groter 
aandeel van de opbrengsten als een strategische 
weg naar het volledige bezit van de produktiemid
delen. Dat laatste zou de voorwaarden scheppen 
voor de ontwikkeling van een socialistische maat
schappij. Het verlangen van de arbeiders naar 
meer materiële goederen, of dit nu ingegeven was 
door politieke, overlevings-of hebzuchtige motie
ven, werd door Links gezien als een hefboom voor 
de verandering van de maatschappij. 
Die hefboom heeft niet gewerkt . 
Sterker nog, de toename van de produktie en de 
toename van de doelmatigheid van de produktie 
leidden tot grotere aanslagen op het milieu, de 
uitstoting van nog meer mensen uit het arbeids
proces en de toename van verarming van mensen 
in de derde wereld. 
De enige weg die Links kan bewandelen is het stre
ven naar het afremmen van milieuvernietigende 
produktie, het bevorderen van milieuvriendelijke 
produktie van basisvoorzieningen voor elke aard
bewoner (eten - drinkwater - gezondheidszorg -
onderdak), het oprichten van een internationale 
politiemacht ter voorkoming en indamming van 
(burger)oorlogen, de redelijke verdeling van werk, 
een redelijke verdeling van de mate waarin beslag 
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lichamen zoals Wereldbank, 
UNDP, WHO en andere VN-orga
nen pleiten dan ook steeds meer 

voor internationale regelgeving gericht op het vei
ligstellen van het lange-termijnbelang van hun lid
staten. De Wereldbank pleit bijvoorbeeld voor het 
garanderen van een basisinkomen in de derde we
reld voor bejaarden, zieken, gehandicapten en 
voor arbeidsintensieve investeringen. Dit verlichte 
eigenbelang van de "rijken" schept tegelijkertijd 
een mogelijkheid voor de "armen" eisen te stellen 
op het gebied van sociale rechten. Hoe meer de ar
men in de derde wereld en de 15 % armen in de 
rijke landen sociale eisen stellen, hoe urgenter in
ternationale regelgeving zal worden . 
Terugkomend op een nieuwe weg voor Links bete
kent dit dat Links zich solidair moet opstellen je
gens alle sociale eisen van de arme meerderheid in 
Zuid en de arme minderheid in Noord en dat zij te
gelijkertijd economische (loon)eisen van de rijke 
meerderheid in Noord en de rijke minderheid in 
Zuid moet afwijzen. Hoe gerechtvaardigd sommi
ge eisen ook kunnen zijn, mondiaal en toekomst
gericht gesproken brengen zij ons steeds dieper in 
een neerwaartse spiraal. 
Voor Links, gewend als zij was elke economische 
en sociale eis, zelfs van redelijk tot zeer goed gesa
larieerden, als progressief te duiden, schept dit 
een probleem. Hoe mobiliseer je mensen als je niet 
achter hun materiële verlangens wilt en kunt 
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staan? Het materiële verlangen (afgezien van de 
15 % echte armen) is op dit ogenblik een onder
deel van het maatschappelijk probleem. Gesociali
seerd door een kapitalistische mentaliteit zijn veel 
mensen alleen nog maar in staat om hun onbeha
gen over tal van zaken te vertalen in economische 
eisen. Het feitelijke, soms weggedrukte onbeha
gen ligt in angst voor milieuvernietiging (toe
komst voor de kinderen?}, angst voor de toename 
van georganiseerde en de kleine criminaliteit, 
angst voor de ervaring van zinloosheid, angst voor 
het verlies van eigen identiteit en angst voor socia
le isolatie. Dit onbehagen uit zich in een toene
mende behoefte aan spiritualiteit, het benadruk
ken van regionale en lokale identiteit, het zoeken 
naar nieuwe normen en waarden, en milieube
wustzijn. 
Al deze uitingen kunnen echter naar het negatie
ve of het posiotieve doorslaan. Spiritualiteit kan 
leiden tot een gevoel van verbondenheid met me
demensen, maar ook tot een vlucht voor de maat
schappelijke werkelijkheid en het streven naar een 
egocentrische "persoonlijke" groei. Machteloos
heid kan leiden tot besef van de noodzaak van in
ternationale regelgeving, maar ook tot afsluiting 
en gerichtheid op de eigen kring. Herwaardering 
van regionale taal en cultuur kan leiden tot zelfbe
. wustzijn, maar ook tot provinciaals etnicisme. Het 
herwaarderen van normen en waarden kan leiden 
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tot een nieuw "moralisme", maar ook tot een 
mondiaal verantwoordelijkheidsgevoel. 
Voor Links is het de kunst om achtergronden van 
manifestaties van onbehagen te analyseren, het 
positieve dat daarin verborgen ligt te versterken 
en te kanaliseren in politieke druk op de overheid 
en op al die machten die een internationale even
wichtige ontwikkeling verhinderen of vertragen . 
De historische objectieve noodzaak te komen tot 
internationale regelgeving veroorzaakt tegelijker
tijd op het subjectieve niveau een angst voor een 
dergelijke, als anoniem ervaren, internationale 
macht. Terugvallen in de geborgenheid van klein
schalige, "middeleeuwse" cultuurtjes kan dan het 
gevolg zijn. Links zal de herwaardering en het re
spect voor regionale culturen en gewoontes moe
ten koppelen aan de snelle bevordering van een 
internationale rechtsstaat ten gunste van iedereen 
en zeker ten gunste van diegenen die thans econo
mische en sociaal uitgestoten of gedood worden. 
Links zal daarbij niet de goedkope weg van het be
loven van nog meer consumptie moeten bewande
len. Deze belofte is tegenwoordig het keurmerk 
van Rechts. Rechts heeft het daardoor gemakkelij
ker dan Links. Dat is echter nooit anders geweest. 

Hans Beerendsis actief en deskundig op het 
gebied van de Derde-Wereldbeweging . 

Hans Feddema 

Recht doen aan 
verdrukte groepen 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, de 
nieuwe weg van links zou ik als volgt willen type
ren: 'Met het oog op de vrede (en welzijn) in de sa
menleving druk uitoefenen opdat recht wordt ge
daan aan verdrukte groepen en entiteiten, zowel 
in eigen land als elders in de wereld, zonder dat 
we ons met huid en haar aan hen overleveren'. Ik 
weet niet of met deze formulering teruggegrepen 
wordt op de radicaal-democratische of libertair-sa-
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cialistische stromingen van de jaren zestig of zelfs 
op klassieke voorlopers daarvan als Saint-Simon, 
Owen, Fourier en Proudhon. Eerlijk gezegd kan 
me dat ook niet zoveel schelen. Dat Marx die klas
sieken afdeed als 'utopisch' was denigrerend. An
derzijds heeft Albert Benschop gelijk als hij stelt 
dat "het bestaan van utopische denkbeelden en 
mentaliteiten op zichzelf zeker geen teken van 
zwakte (is) van een sociale beweging", ... of "dat 
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de utopische lading van de bewegingen rondom 
1968 ... (juist) van doorslaggevend belang waren 
voor hun aantrekkingskracht en creativiteit" (Po
litiek & Cultuur, jrg 53 nr. 2 pag. 44 en 46). Een sa
menleving die deze ethische geladenheid of dit 
profetische elan niet meer kent, heeft nauwelijks 
toekomst. In die zin heb ik zeker zorgen over de 
matheid en het gebrek aan profeten in onze hui
dige samenleving. 
Niet dat ik terug wil naar gesloten en totaliseren
de toekomstvisies, die zowel het marxisme-leni
nisme als het traditionele christendom kenmerk
ten. Dat leidt al gauw tot wat Habermas noemt 
'de kolanisering van de leefwereld via ideeën'. De 
tijd van de kerk of de partij als (genade-)instru
ment van God of de leer lijkt voorbij en daarmee 
ook die van de 'grote verhalen', waarin alles tot 
één achterliggende causaliteitsfactor wordt her
leid. In het christendom zagen de katharen met 
hun gnostieke interpretatie van 
het evangelie dat reeds eeuwen 
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heid heette dat ook wel in het christendom. De 
christenen waren (zijn) daar zelfs redelijk sterk in, 
terwijl het radicaal-democratische denken in ter
men van gerechtigheid, vrede en broederschap bij 
hen daarentegen zeer zwak ontwikkeld was (is). 
Barmhartigheid is overigens ook veel gemakkelij
ker- je kunt jezelf op een voetstuk plaatsen of het 
afdoen met het geven van geld- dan het centraal 
stellen van de gerechtigheid of het werken aan 
vrede, laat staan het delen van de macht met de 
mensen om je heen, inclusief die op de werkvloer. 
Je naaste in nood helpen moet uiteraard wel ge
beuren, maar het is geen politiek concept. Solidari
teit met een bepaalde groep op zich evenmin, ten
zij je je zozeer met deze groep vereenzelvigt, dat 
je als het ware bereid bent voor hen de wapenen 
op te nemen. Met zo'n solidariteit door dik en dun 
loop je echter vast. Niet alleen omdat in de be
treffende groep ook intern veel ongerechtigheid 

en geweld kan voorkomen - en je 
alleen al om die reden het risico 

terug en in de linkse beweging 
zijn er vanaf het begin eveneens 
stromingen geweest, die hun 
kanttekeningen plaatsten bij som
mige aanspraken van het 'weten
schappelijk socialisme'. 

Links mag wel even 
loopt te belanden in 'right or 
wrong, my underdog' - maar ook 
omdat de 'underdog' van vandaag 
de onderdrukker van morgen kan 
worden. Het solidariteitsgevoel als 
een politiek concept willen hante-

wonden likken, maar 
niet te lang 

Het laatste was niet alleen aanma-
tigender, maar ook veel harder 
dan het utopisch socialisme. Het 
was zijn kracht en tegelijk zijn zwakte. De kracht 
van het marxisme was zijn enorm bewustwordend 
effect op de massa, de zwakte wellicht de polari
satie die deze bewustwording en de begeleiden
de confronterende uitspraken zoals die over de 
bourgeoisie die moest "sidderen" voor het prole
tariaat, opriepen. Bij die polarisatie hoorde ook 
de tweedelingen zoals die tussen de proletariërs 
en de 'rijken' en later tussen het West- en het 
Oostblok. Rechts vond die harde strategie eerst 
beangstigend, maar speelde, nadat ze zich had 
georganiseerd voor de strijd, daar al spoedig op in 
en kwam ook zelf met slogans in de geest van 
'Mussert of Moskou'. Ook het begrip 'solidariteit', 
althans de inhoud die het kreeg van door dik en 
dun solidair zijn met de proletarische klasse, 
droeg bij tot de genoemde polarisatie. 

Waarom zeg ik dat allemaal? Niet om te participe
ren in een evaluatie van 70 jaar reëel bestaand so
cialisme of van eventuele weeffouten in de leer 
van het marxisme sinds 1848. Dat ligt meer op de 
weg van anderen. Ik noem dit ter ondersteuning 
van mijn bovenstaande typering van de 'nieuwe 
weg' of 'nieuwe uitdaging' van links. Het begrip 
solidariteit komt daarin niet voor. Niet dat ik te
gen een vorm van naastenliefde ben. Barmhartig-

ren getuigt tevens van een gebrek 
aan vredesvis ie. Als je bijvoorbeeld 
bij het werken aan vrede volledig 

en ook militair partij kiest voor een der strijdende 
partijen, word je zelf partij in het conflict. Je bij
drage is dan niet (proberen te) bemiddelen, maar 
een vermeerdering van de polarisatie. De nadruk 
dient met andere woorden vandaag, nu 'de grote 
verhalen' voorbij zijn, niet meer te liggen op 'soli
dariteit door dik en dun', maar op hoe je door 
'recht te doen' de vrede in de samenleving kunt 
bevorderen. Dat betekent het centraal stellen van 
de gerechtigheid, dus het opkomen voor de ver
drukte groepen en entiteiten, maar dan met de
mocratische en geweldloze middelen, dus zonder 
de 'onderdrukkers' volledig af te schrijven. Een tij
delijke boycot of een staking is dan uiteraard niet 
uitgesloten, integendeel zou ik haast zeggen, 
maar altijd positief gericht namelijk op het bevor
deren van vrede door gerechtigheid en niet polari
serend tegen een bepaalde groep. Een tijdelijk ne
gatief toerisme-advies voor Turkije, waaraan ook 
GroenLinks meedoet, is bijvoorbeeld gericht op 
het bevorderen van vredesonderhandelingen tus
sen de Turkse staat en de onderdrukte Koerden; 
onderhandelingen waartoe helaas alleen de laat
sten zich bereid hebben verklaard. De dialoog met 
de Turkse regering blijft in zo'n actie bestaan. 
Maar men onthoudt deze regering, zolang ze wei
gert met de Koerden om de tafel te gaan zitten, 



het vakantiegeld van de toerist dat immers voor de 
oorlogvoering tegen de Koerdische guerilla (en 
ook tegen de civiele bevolking) kan worden ge
bruikt. Van solidariteit of zelfs van een verlooche
ning daarvan jegens de Turkse vrienden, - nog
maals met dit concept loop je uiteindelijk vast- is 
in dezen geen sprake. Het gaat om het bevorderen 
van vrede via het doen van recht aan de legitieme 
identiteits- en autonomieverlangens van de Koer
den binnen de Turkse staat. Op de lange termijn 
ben je daarmee overigens solidair met beide groe
pen. Dat wordt meestal achteraf duidelijk, dus als 
het mede door deze tijdelijke boycot tot vrede is 
gekomen tussen de strijdende partijen. Vele blan
ken van Zuid-Afrika zijn een en ander ook eerst 
vandaag gaan inzien. 

Ik gaf tot nu toe buitenlandse voorbeelden. Begrij
pelijk omdat het na de val van de Muur met het 
opkomende nationalisme een belangrijke nieuwe 
uitdaging is voor links te werken aan internationa
le conflictoplossing of liever conflictvoorkoming. 
Te meer omdat we door onze sterke economische 
positie als West-Europa heel wat druk ten goede in 
het buitenland kunnen oefenen. Het geldt echter 
tevens voor het binnenland. We zullen bepaalde 
ontwikkelingen, ook de zogenaamde flexibilise
ring en deregulering, steeds weer moeten toetsen 
op de vraag of ze de gerechtigheid en daarmee 
het welzijn in de samenleving bevorderen dan wel 
tegengaan. En dus ook of daardoor bepaalde 
groepen in de knel of in een zondebokspositie te
recht komen. Het geldt tenslotte tevens voor onze 
houding jegens de natuur. Ik sprak over 'groepen 
en entiteiten'. Ook de natuur slaat terug, indien 
haar geen recht wordt gedaan. Zoals je jezelf in de 
vingers snijdt, indien je mensen individueel en col
lectief geweld aandoet, schaad je ook jezelf door 
de natuur en het milieu niet te respecteren. Dat is 
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pragmatisch gezien. Er is sprake van een negatieve 
wisselwerking tussen ongerechtigheid en geweld. 
Het een lijkt het ander uit te lokken. Er is echter 
ook een positieve wisselwerking tussen gerechtig
heid en vrede. De linkse idealist zal zich vooral 
richten op die positieve wisselwerking, omdat hij 
het welzijn van de groepen in hun relaties, dat wil 
zeggen in hun 'samenleven' en dat van (onze part
ner) de natuur, op het oog heeft. Dat bedoel ik 
met het 'recht doen aan groepen en entiteiten 
zonder zich volledig met hen te vereenzelvigen'. 

Die nieuwe weg van links is overigens veel minder 
'obvious' dan het op het eerste gezicht lijkt. We 
zijn in de verschillende subsystemen zoals econo
mie, politiek, samenlevingspatroon en cultuur 
meestal louter met de eigen winkel of met micro
afwegingen bezig en kunnen daarbij dan moeilijk 
boven onszelf uitstijgen naar een rnaer-afweging 
in het belang van de samenleving als geheel, inclu
sief die van de relatie tussen de mens en zijn mi
lieu. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken is 
meer bezig met belangenbehartiging voor eigen 
land dan met het krachtig opkomen voor de rech· 
ten van minderheidsnaties in het buitenland als 
een beleid van crisispreventie. 
'Links' kan dus bepaald niet op haar lauweren rus· 
ten. Er mag best wat tijd zijn voor het likken der 
wonden, maar niet te lang. Er is veel werk aan de 
winkel. De samenleving kan niet zonder een linkse 
beweging, die met overtuigingskracht en inspira· 
tie opkomt voor de rechten van verdrukte groepen 
en entiteiten. 

Dr. J.P. Feddema is lid van de Wetenschappelijke 
Raad, van de beleidsgroep buitenland van 
Groenlinks en van de stuurgroep van de _Linker 
Wang. 
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Tineke van de Klinkenberg 

For the times 
they are a-changin 

Twee dagen aan het werk in mijn nieuwe baan in 
de gemeente Den Haag, loop ik tijdens een recep
tie ter gelegenheid van de start van een werkge
legenheidsproject twee oude kameraden tegen 
het lijf. Precies twintig jaar geleden waren we alle 
drie betrokken bij de voorbereidingen van wat 
toen heette: massa-actie tegen de door de rege
ring Den Uyl voorgenomen bezuinigingen op de 
collectieve voorzieningen. Het motto was 'om
hoog, omhoog, voorzieningen omhoog; omlaag, 
omlaag, defensie omlaag'. 
Het waren de hoogtijdagen van het emancipatoi
re welzijnswerk, van welzijnsvoorzieningen als 
onderdeel van het levenspeil, van welzijnswerk 
als belangrijke bron van werkgelegenheid voor 
de professionele werker en van de welzijnswer
kers, die samen met de onderliggende groepen in 
de maatschappij, de strijd aanbinden voor het be
houd en de uitbreiding van verworven rechten, 
voor hogere lonen en nieuwbouw tegen betaal
bare huren. 

Oude kameraden 
Arie is anno 1995 WAO-er en hoeft gezien de in
grijpende operaties die hij aan zijn rug heeft on
dergaan, niet te vrezen voor de herkeuring. Dat 
neemt niet weg dat hij nog steeds bovenmatig ac
tief is in het buurtactiewezen. Elke zaterdagmor
gen staat hij met de megafoon op straat zijn 
buurtgenoten uit hun mandjes te roepen om de 
straten te vegen en de gevels te soppen. 
Dat vrijwillig soppen en vegen gebeurt in aanvul
ling op de activiteiten van het buurtbeheerbedrijf 
dat Arie met andere buurtbewoners bestiert in 
een van de oude op het veen gebouwde Haagse 
wijken met een hoog percentage werkelozen, 
waaronder veel allochtonen. Het buurtbeheerbe
drijf biedt werk tegen minimumloon voor mensen 
die op de gewone arbeidsmarkt geen eer kunnen 
behalen. 
Willem werkt nu als projectleider in een stadsdeel 
dat in de jaren vijftig is gebouwd. Het stadsdeel 
kent weliswaar maar zo'n 10 procent allochtonen, 

maar wordt desalniettemin aangetast door een 
hoog gehalte aan vreemdelingenangst. Willem 
geeft leiding aan het stadsvernieuwingsproces in 
dat stadsdeel. 
Zelf houd ik me voor heel Den Haag bezig met de 
grote-steden-problematiek en ik moet geld en in
strumenten zien te veroveren bij het rijk om de 
neerwaartse beweging van werkloosheid, armoe
de, eenzijdige ontwikkeling, verloedering, desin
tegratie en perspectiefloosheid in een ommekeer 
ten goede te krijgen. 

Communisten en straaljagers 
Er is een ronde tafel gesprek met wetenschappers, 
rijksambtenaren, politici en directeuren van uit
voerende instellingen. Aan de orde is de toekomst 
van de sociale zekerheid. Wanneer zal de politiek 
nu eindelijk eens erkennen dat de massale werke
loosheid onder vooral de laag- en ongeschoolden 
een realiteit is waarop het beleid zich moet base
ren. Hoe creëren we wat meer ruimte voor men
sen, die langdurig op de bijstand aangewezen 
blijven, om legaal wat extra's bij te verdienen? 
Biedt een basisinkomen uitkomst? Maar dan blijft 
er een niet onaa~nzienlijke groep die er niet in zal 
slagen het basisbedrag bij te spijkeren tot op of 
iets boven het bestaansminimum. En die is dan 
toch weer aangewezen op aanvullende bijstand. 
We zijn het erover eens dat de collectieve sector 
belangrijk uitgebreid zal moeten worden met ba
nen die in het verleden zijn wegbezuinigd en met 
banen die tegemoet komen aan nieuwe behoef
ten. De zogenaamde 'Bert'-norm moet op de hel
ling. Banenpool- en Melkertbanen zijn daar een 
aanzet toe, maar er kan nog veel meer. En bij 
voorkeur te realiseren als normale arbeid met 
normale arbeidsvoorwaarden. 
Ik constateer dat we veel wensen hebben, maar 
dat politici altijd weer met de vraag geconfron
teerd worden hoe een en ander te financieren. De 
twee heren naast me buigen zich naar elkaar toe 
en ik hoor iets fluisteren over communisten en 
straaljagers. 



Verbonden met verleden 
Op 25 februari is er de herdenking van de febru
aristaking 1941. Ik zie vele oude bekenden. Groet 
een, daar uit hoofde van zijn functie aanwezige, 
invloedrijke regent en zeg hem dat deze herden
king voor mij de laatste jaren ook altijd het karak
ter draagt van een reünie. "Praktisch de enige ge
legenheid waarop wij van de CPN elkaar weer 
eens zien. En het was', zeg ik 'een krankzinnig 
close partij.' Lachend reageert hij: "Ja, met de na
druk op krankzinnig.' 

In Zuid-Afrika heeft de terrorist Joe Slovo een 
staatsbegrafenis gehad. Vriend en vijand brach
ten de man die vocht voor het multiraciale karak
ter van het ANC en het nieuwe Zuid Afrika de 
laatste groet. De kinderen die enkele jaren bij mij 
woonden zijn terug naar Johannesburg en zitten 

40 

met Slovo's kleinkinderen op dezelfde multiracia
le school. De witte kinderen op die school voer
den kort geleden actie, omdat zij zich erover be
klaagden dat de zwarte kinderen te veel een kliek 
vormden. 
Grozny wordt door de vernieuwer Jeltsin tot een 
bizar decor gebombardeerd. Russische moeders 
en vluchtelingen solidariseren tegen de oorlog. 
Ik merk dat ik voor Grozny minder hard loop dan 
voor sociale zekerheid, welzijnsvoorzienigen en 
Zuid Afrika. 
Hoewel tijden en situaties veranderen is mijn den
ken en handelen in het heden met vele gewilde 
en ongewilde draadjes verbonden met het verle
den. 

Tineke van den Klinkenberg is adviseur van de 
gemeente Den Haag 

Harry van den Berg 

Essentie van linkse politiek 

Op een beweeglijk standpunt 
sta je het sterkst 
(J.A. Deelder, 1991) 

Een terloopse terugblik 
naar een ver verleden 

Wanneer je gevraagd wordt een bijdrage te leve
ren aan het laatste nummer van Politiek & Cultuur 
dan ligt het voor de hand om terug te gaan naar 
de start: het eerste nummer dat onder deze naam 
in september 1936 verscheen 1. 
Het ligt eigenlijk te zeer voor de hand maar toch 
heb ik de verleiding niet kunnen weerstaan. De 
onvermoede wereld of beter gezegd de bele
vingswereld, die uit dit nummer op je afkomt, 
roept gemengde gevoelens op. Het is een wereld 
die in fundamentele opzichten mijlenver afstaat 
van datgene wat Politiek & Cultuur in de afgelo
pen jaren heeft vertegenwoordigd. En daarbij 
gaat het niet om de onderwerpen en thema's, die 
aan de orde worden gesteld. Integendeel, de ko
mende parlementsverkiezingen, de confessionele 
vakbeweging, de burgeroorlog in Spanje, de boe
renbeweging in Frankrijk, de Taylorisering van de 
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arbeidsverhoudingen: het zijn allemaal zaken 
waarvan je verwacht dat ze in een politiek-theore
tisch tijdschrift aan de orde worden gesteld. 
Maar de ideeënwereld van waaruit deze thema's 
behandeld worden, biedt nauwelijks herkennings
punten. Dat geldt met name voor de manier waar
op het begrip politiek gebruikt wordt: Het gaat 
om een totaliserend begrip van politiek, waarbij 
letterlijk alles 'politiek' bepaald wordt en waarin 
de meest uiteenlopende sociale en/of culturele be
wegingen en economische categorieën als collec
tieve politieke actoren ten tonele worden ge
voerd. Het gaat bovendien om een ééndimensio
naal begrip van politiek: er is maar één dimensie 
waarop al deze politieke actoren gesitueerd en be
oordeeld worden en dat is hun functie voor de Ge
schiedenis met een hoofdletter. "Reactionair" en 
"conservatief" staan tegenover "vooruitstrevend" 
en "revolutionair". Het resultaat is dat artikelen 
vaak niet veel meer opleveren dan schematische 
constructies die niet echt tot leven willen komen. 
Toch biedt het eerste nummer van Politiek en Cul
tuur ook een paar herkenningspunten. Zo bevat 
het redactioneel (waarschijnlijk van de hand van 
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A.S. de Leeuw) een opmerkelijke passage waar de 
betekenis van de term 'cultuur' in de nieuwe 
naam van het tijdschrift wordt toegelicht. Het 
gaat enerzijds om "vertegenwoordigers van we
tenschap of kunst, theorie en practijk" aan het 
woord te laten en ruimte te geven aan "jongere 
Nederlandse schrijvers en dichters ( ... .) en mees
ters van de journalistiek" Maar anderzijds wordt 
met de term 'cultuur' in de naam van het tijd
schrift ook de aandacht gevestigd op de bescha
ving, die door fascisme en oorlogsgeweld be
dreigd wordt: "Het is onze overtuiging, dat het bij 
de tegenwoordige politieke verhoudingen in Ne
derland en West-Europa in het algemeen, de be
langrijkste, die directe en meest dringende taak is 
op straffe van ondergang van de cultuur en de 
maatschappij zelf, het overal aanvallende fascis
me af te weren en de democratie te verdedigen 
en voor dit doel alle beschikbare 
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Revoluties zijn altijd verrassend, 
vooral voor degenen die ze hebben 
voorbereid 
(György Konrad, 1989) 

Kleine en grote revoluties 
binnen links 

We hoeven uiteraard niet terug te gaan tot het 
interbellum of eerder om te constateren dat er in 
politieke bewegingen, die zichzelf als 'links' of 
'socialistisch' beschouwden, voortdurend veran
deringen plaats vinden, die het moeilijk maken 
om een rode draad te ontdekken. Opvattingen, 
die in een bepaalde periode beschouwd worden 
als de kern van het linkse gedachtengoed, blijken 
in andere tijden niet veel meer dan overbodige of 
zelfs schadelijke ballast. 
De gebruikelijke metaforen, waarmee gepoogd 

wordt zich rekenschap te geven 
en goedwillende krachten te ver
enigen. Tot het bereiken van dit 
doel wil ons tijdschrift bijdragen". 
Dit slot van de redactionele inlei
ding maakt niet alleen een verras
send actuele indruk, maar biedt 
ook een glimp van een maat-

Beweeglijkheid 
van deze veranderingen, zijn niet 
toereikend. Neem bijvoorbeeld de 
metafoor, met behulp waarvan 
het centrale thema van dit laatste 
nummer van Politiek & Cultuur 
wordt aangeduid: De nieuwe weg 

is nooit een sterke 

schappijbeeld dat niet goed past 

kant geweest van linkse 

politiek van links. Deze metafoor veron
derstelt continuïteit wat betreft 
doelen en aanpassing wat betreft 
middelen en strategieën. Veran-

in de abstracte schema's: het gaat 
om een maatschappelijk leven 
met culturele en democratische verworvenheden, 
dat behouden moet blijven en dat met alle inzet 
beschermd moet worden. De starheid van bloede
loze politiek-retorische schema's maakt even 
plaats voor de beweeglijkheid van een meer le
vendig beeld van de maatschappelijke werkelijk
heid. 

Beweeglijkheid is helaas nooit een sterke kant ge
weest van linkse politiek. Integendeel, ook na 
1936 zouden er nog vele jaargangen Politiek & 
Cultuur verschijnen die een soort angst voor be
weeglijkheid ademen: Links als standbeeld in 
plaats van als beweeglijk standpunt. 
Ook voor andere politieke stromingen, die zich als 
links of socialistisch beschouwen, geldt dat be
weeglijkheid lang niet altijd als een deugd onder
kend werd en wordt. 
Gebrek aan beweeglijkheid moet overigens niet 
verward worden met onveranderlijkheid. Over 
gebrek aan veranderingen hoeft links zich niet te 
beklagen. Integendeel. .. 
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derende omstandigheden en nieuwe inzichten 
zouden aanpassingen noodzakelijk maken, maar 
de doelen zouden de stabiele lichtbakens van 
linkse politiek blijven vormen. Wie zich maar een 
beetje verdiept in de politieke geschiedenis weet 
dat ook en juist op het terrein van de doelen van 
linkse politiek nogal wat veranderingen hebben 
plaats gevonden. 

Er zijn andere metaforen, die niet alleen op de re
novatie van het linkse wegennet wijzen maar 
waarin ook veranderingen van richting en dus van 
doelstellingen tot uiting komen. Dat geldt bij
voorbeeld voor het gebruik van voorvoegsels en 
nadere kwalificaties, zoals nieuw links in de jaren 
zestig en groen links in de jaren negentig. Ook op 
het terrein van politieke theorie-ontwikkeling za
gen we in de afgelopen decennia dat veranderin
gen vaak weergegeven worden door een uitbun
dig gebruik van voorvoegsels, zoals neo-marxis
me, analytisch marxisme, etc. Hoe bruikbaar deze 
vernieuwings-metaforen ook lijken, toch wekken 
ze de indruk van een lineaire vooruitgang waarin 
politieke en theoretische tradities van links zich 
steeds verder ontwikkelen op basis van een steeds 
grotere rijkdom van inzichten en ervaringen. 
Zowel de wegrenovatie-metafoor als de vernieu
wings-metafoor miskennen dat de geschiedenis 



van links gekenmerkt wordt door fundamentele 
breuken zowel in de politieke praktijk als in het 
theoretische denken. Vaak hadden politieke en 
theoretische vernieuwers wel de intentie om dat
gene, wat zij als de essentie van links beschouw
den, te behouden met hun vernieuwing. Maar 
niet zelden resulteerden schuchtere vernieu
wingspogingen uiteindelijk in fundamentele ver
schuivingen. Het ging in termen van György Kon
rad vaak om revoluties, die totaal anders af zou
den lopen dan de wegbereiders gedacht hadden. 
De theoretici van het eurocommunisme hadden 
bijvoorbeeld niet kunnen dromen wat de uitkom
sten van de door hen nagestreefde vernieuwin
gen zouden worden. En hetzelfde geldt voor de 
theoretische vernieuwers van het marxisme. 
Dergelijke breuklijnen maken het moeilijk om in 
de geschiedenis van linkse politiek en de daarmee 
verbonden theoretische tradities een spoor van 
continuïteit te vinden, die verwijst naar één of an
dere essentie van wat links eigenlijk betekent. 
Voor een naïef vooruitgangsgeloof is in elk geval 
geen plaats. Dat wisten we al lang voor zover het 
gaat om de maatschappelijke ontwikkeling in het 
algemeen maar het geldt ook voor de geschiede
nis van links als politieke praktijk en als theoreti
sche traditie. 
Én daarom is het misschien ook wel beter om de 
geschiedenis van links niet te onderzoeken en te 
reconstrueren in termen van een tijdloze essentie, 
die zich in de geschiedenis op verschillende ma
nieren manifesteert en zich steeds verder ontwik
kelt. Evenals een ui kent ook links geen ultieme 
kern: Als je alle schillen er afpelt, hou je alleen 
schillen over ... 
Vernieuwing van links als politieke praktijk en als 
theoretische traditie was en is zelden een kwestie 
van 'steeds-verder-uitbouwen' maar werd en 
wordt veeleer gekenmerkt door het telkens op
nieuw doordenken van uitgangspunten en het 
zoeken naar en uitproberen van nieuwe practi
sche vormen. En bij deze theoretische en practi
sche zoektochten kan men niet steunen op een 
vaststaand beoordelingscriterium dat als een be
trouwbaar, quasi-objectief lichtbaken functio
neert omdat de beoordelingscriteria zelf ook re
gelmatig ter discussie gesteld worden en moeten 
worden. 

Ongelijkheid is lelijk 
(Jan Pen, 1994) 

De mythe van Sysifus en drijfveren 
van linkse politiek 

De stelling, dat linkse politiek en theorievorming 
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heel vaak een kwestie is van opnieuw beginnen, 
zou de indruk kunnen wekken dat de geschiede
nis van links niet veel meer voorstelt dan de ar
beid, waartoe de goden Sysifus hadden veroor
deeld: het voortdurend omhoog duwen van een 
rotsblok naar de top van een berg waarna het 
rotsblok weer terug rolt. 
Toch is ook de mythe van Sysifus geen adequate 
metafoor. Het telkens opnieuw doordenken van 
uitgangspunten en practische vormen hoeft geen 
kwestie te zijn van louter herhalingen. Het risico 
van herhalingen treedt alleen op, wanneer erva
ringen uit het verleden niet verdisconteerd wor
den. Daarom blijft de geschiedenis van linkse poli
tiek en van de theorieën, die daarin een rol speel
den, buitengewoon belangrijk als bron voor de 
ontwikkeling en beoordeling van vernieuwingen. 
De vraag, die onvermijdelijk rijst is, welke be
weegredenen mensen hebben om actief te wor
den op het terrein van linkse politiek? Wat zijn 
motieven van degenen die pogen om een bijdra
ge te leveren aan de praktische vormgeving van 
linkse politieken/of de ontwikkeling van theoreti
sche inzichten ten behoeve van linkse politiek? 
Een algemeen antwoord op die vraag lijkt me 
moeilijk te geven. Daarom zal ik volstaan met een 
meer bescheiden antwoord dat alleen betrekking 
heeft op de motieven die ikzelf ervaar als belang
rijkste motor van linkse politiek. Wat mij betreft 
draait het al zo'n twintig jaar om twee motieven: 
In de eerste plaats woede: een telkens weer op
laaiende woede over nieuwe en oude vormen van 
sociale ongelijkheid en de manieren waarop on
gelijkheid verdoezeld wordt. Dat geldt zowel 
voor het gemak waarmee problemen van de ver
zorgingsstaat afgewenteld worden op degenen, 
die daarvan afhankelijk zijn als voor het gemak 
waarmee de gevolgen van de ecologische schade 
die nu gecreëerd wordt afgewenteld wordt op 
toekomstige generaties. En dat geldt niet in de 
laatste plaats het gemak waarmee de groeiende 
ongelijkheid op mondiaal niveau verzwegen 
wordt terwijl men tegelijkertijd ach en wee klaagt 
over immigranten en politieke vluchtelingen die 
hun toevlucht zoeken in het Westen. Die woede 
heeft niet de neiging om te temperen. Integen
deel, de woede neemt eigenlijk alleen maar toe 
omdat sommige ongelijkheden groter worden en 
omdat ik nu ongelijkheden waarneem en ervaar 
waarvoor ik twintig jaar geleden een blind oog 
had, zoals de ongelijkheid tussen vrouwen en 
mannen. 
Het tweede motief is nieuwsgierigheid: een 
voortdurende intellectuele nieuwsgierigheid met 
betrekking tot de vraag hoe de verschillende vor
men van ongelijkheid verklaard kunnen worden 
en hoe deze ongelijkheden gereproduceerd wor-
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den. Die nieuwsgierigheid leidt tot een constante 
speurtocht naar theoretische concepties die een 
bijdrage zouden kunnen leveren aan het verkrij
gen van meer inzicht. En in de loop van de afgelo
pen twintig jaar ben ik tot de conclusie gekomen 
dat een éénzijdige oriëntatie op bepaalde theore
tische tradities (zoals de verschillende marxistische 
tradities) nadelig is. Eclecticisme is niet, zoals ik 
twintig jaar geleden nog dacht, een scheldwoord 
maar een buitengewoon vruchtbaar principe dat 
goed past bij het nieuwsgierigheidsmotief. 
Woede en nieuwsgierigheid vormen een uitste
kende combinatie als voorwaarde om een mens 
van de straat te houden (met uitzondering van die 
momenten waarop ze juist wèl een reden vormen 
om de straat op te gaan zoals bij de Vietnamde
monstraties van de jaren zestig en zeventig en de 
vredesdemonstraties van de jaren tachtig. 
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overblijfsel van het linkse etatisme. 
Dat etatisme kan alleen doorbroken worden wan
neer links (in de voetsporen van o.a. Antonio 
Gramsci) onderkent dat het politieke terrein aan
zienlijk breder, complexer en dus ook spannender 
is dan traditioneel werd voorgesteld. De konse
kwentie daarvan is bijvoorbeeld dat ook de orga
nisatievormen en -praktijken van linkse politiek 
aan veranderingen onderhevig zijn en politiek in 
beginsel gevarieerder kan zijn dan in de tradities 
van het linkse etatisme werd voorgesteld. Het 
oude duo partij-vakbeweging heeft plaats ge
maakt voor een veelkleurig scala van bewegingen 
en organisatievormen, waarin partijen nog steeds 
belangrijk zijn maar geen unieke positie meer in
nemen als "hoofd" van "de beweging". 

Daarmee kom ik bij een tweede voedingsbodem 
voor twijfels en desillusies over 

Mensen maken de geschiede
nis maar ze weten niet welke 
(Wim Kayzer, 1989) 

Woede en nieuwsgierig

heid zijn voor mij de 

veranderingsmogelijkheden. Ver
anderingen in politieke cultuur en 
verschuivingen in politieke orga
nisatievormen en praktijken kun
nen alleen herkend en positief ge
waardeerd worden als men een 
zekere "afstand" bewaart ten op
zichte van bestaande vormen en 

belangrijkste drijfveren 
Linkse politiek en de 

breekbare samenleving 
Om politiek op de been te blijven 

van linkse politiek. 

zijn motieven, hoe sterk en hard-
nekkig ook, niet voldoende. 
Er moeten zich ook mogelijkheden en gelegenhe
den aandienen die het zinvol maken om motieven 
om te zetten in gedrag. 
Juist op dit punt is het overoptimisme van dejaren 
zestig en zeventig omgeslagen in haar tegendeel. 
Illusies over veranderingsmogelijkheden hebben 
plaats gemaakt voor twijfels over de maakbaar
heid van de samenleving. Die twijfels zijn naar 
mijn mening niet erg gefundeerd en in elk geval 
verkeerd geformuleerd. 
Een belangrijke voedingsbodem wordt gevormd 
door het feit dat 'maakbaarheid' maar al te vaak 
verward wordt met 'planbaarheid'. In zowel soci
aal-democratische als in radicaal-linkse tradities 
werden tot in de jaren tachtig overdreven ver
wachtingen gekoesterd over de mogelijkheden 
van de staat om sociale ontwikkelingen te sturen2. 
Dit etatisme vormde een hinderlijk blok aan het 
been van linkse politiek. Maar de ontnuchterende 
ontdekking dat complexe, hoogontwikkelde in
dustriële samenlevingen zich niet eenvoudig van
uit één centrum laten sturen hoeft natuurlijk niet 
te leiden tot de opvatting dat 'politiek' eigenlijk 
maar een zeer beperkte betekenis heeft. Een der
gelijke conclusie kan alleen worden getrokken als 
politiek gelijk gesteld wordt met staatspolitiek. 
Deze gelijkstelling is in zekere zin nog een laatste 
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praktijken. 
Wanneer linkse idealen geïdenti

ficeerd worden met een specifieke historische 
vorm (zoals een bepaalde partij) of een historisch 
gegroeide praktijk, die in een bepaalde periode 
of onder bepaalde omstandigheden functioneel 
was, dan ontstaat een blinde vlek voor de ontwik
keling van nieuwe vormen en praktijken. De tel
oorgang van oude vormen en praktijken wordt als 
gevolg van deze blinde vlek verward met de on
dergang van links en het bewijs van de onmoge
lijkheid van radicale maatschappelijke veranderin
gen. 
Twijfels over de maakbaarheid van de samenle
ving worden dus vooral gevoed door het feit 
dat links zich herhaaldelijk vast klampt aan oude 
vormen en gedachten. Te vaak dachten degenen 
die de Internationale zongen dat de oproep Sterft 
gij oude vormen en gedachten betrekking had op 
de buitenwacht: de 'anderen'. Maar het ging en 
gaat om links zelf. 

En binnen links sterven oude vormen en gedach
ten blijkbaar niet snel en in elk geval niet op com
mando. 
Twijfels over de maakbaarheid van de samenle
ving hebben dus wel een brede voedingsbodem 
maar een echte fundering ontbreekt. 
Gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen van 
de jaren negentig lijkt het langzamerhand de 



hoogste tijd om de in de jaren tachtig gegroeide 
twijfels over de maakbaarheid in te ruilen voor 
een diepe zorg over de breekbaarheid van de sa
menleving. Wie een klein beetje om zich heen 
kijkt ziet dat er in dat opzicht veel te doen is: on
derdrukking, uitsluiting en andere vormen van 
ongelijkheid blijven onaanvaardbaar en oude en 
nieuwe vormen van legitimatie van deze ongelijk
heden blijven ergerlijk. En er zijn altijd mogelijk
heden en vormen om op daar op de één of ande
re rnanier iets aan te doen. 

Harry van den Berg was mede-opsteller van het 
partijprogramma van de CPN (1984) en mede
opsteller van het Manifest van Groen Links 
(1991) en maakte deel uit van de schrijfgroep 
van het jongste verkiezingsprogramma van 
Groen Links (1994). 
Van 1983 tot 1989 was hij voorzitter van het 
IPSO. Sinds 1989 is hij voorzitter van het Weten
schappelijk Bureau Groenlinks. 
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Noten 
1. In feite ging het om een naamsverandering van 

het in 1935 gestarte tijdschrift Communisme 
dat als ondertitel 'maandschrift voor politiek en 
cultuur' voerde. Het tijdschrift was de opvolger 
van het tijdschrift De Communist; maandschrift 
der communistische partij holland, dat op haar 
beurt de opvolger was van het tijdschrift De 
Communistische Gids; Wetenschappelijk 
Maandschrift van de Communistische Interna
tionale in Nederland. 
Al deze naamsveranderingen waren (zoals 
gebruikelijk in de communistische traditie) 
'veelbetekenend' en verwijzen naar zwenkin
gen in de koers van de vooroorlogse CPN. 

2. Zie meer uitvoerig over de verlammende 
invloed van het etatisme in de theorie en prak
tijk van linkse politiek: Harry van den Berg 
(1990); De dubbele paradox van de jaren tach
tig. In: Politiek & Cultuur, jaargang 50, nummer 
3/4, pagina 148-154. 

Ab Harrewijn 

Links moet de stenen 
in het water aanwijzen 

De voornaamste opdracht van links is mensen per
spectieven te bieden om de wereld te veranderen. 
Hoe kunnen individuen en groepen mensen effec
tief bijdragen aan een rechtvaardiger, duurzamer 
en vrediger wereld? Dat is de kernvraag. Dus niet 
de vraag welke mooie vergezichten we allemaal 
zouden kunnen schetsen. En ook niet de vraag 
hoe ecologische doelen te verenigen zijn met 
rechtvaardigheidseisen. Al vergt het bieden van 
die perspectieven nog veel uitwerking, ik ben er 
van overtuigd dat we er wel uitkomen. Waar links 
mee worstelt is de vraag hoe macht te ontwikke
len om die mooie doelen te bereiken. Het is niet 
het gebrek aan idealen waardoor veel mensen af
haakten of al te pragmatisch geworden zijn; het is 
het gebrek aan mogelijkheden om die idealen te 
verwezenlijken die mensen parten speelt. 
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In vele toonaarden is al beschreven hoezeer de il
lusie van de jaren zeventig- via de politiek zijn de 
economie en de samenleving te veranderen- aan 
erosie onderhevig is. Gezien de ervaringen in de 
voormalige socialistische landen lijkt centrale stu
ring van de economie niet zo'n best idee; nationa
lisatie van bedrijven lijkt niet de oplossing. De 
macht en mogelijkheden van politici blijken in de 
praktijk beperkter dan wij hadden gehoopt. 
Het eenduidige politieke richtpunt van maat
schappelijke bewegingen is dan ook weg. Er zijn 
tijden geweest dat er enthousiast gedemon
streerd werd in de hoop bij te dragen aan een an
dere politieke bemensing van de Haagse macht. 
Met het paarse monsterverbond lijkt het wan
trouwen van veel kiezers terecht dat het niet zo
veel uitmaakt wie er aan de macht is. Niet alleen 



de cynische kiezer, maar ook de actievoerder 
vraagt zich vaak vertwijfeld af hoe greep te krij
gen valt op veranderingsprocessen. 

Nationalisme 
Allerlei ontwikkelingen houden verband met dit 
machteloze gevoel van burgers en bewegingen. 
Allereerst is er de neiging om een eigen overzich
telijke omgeving te creëren, waarin wel invloed 
valt uit te oefenen. Dat zien we in het klein en in 
het groot. In het groot uit het zich in het nationa
lisme of in het zoeken van een identiteit in etni
sche termen. Dat is mede een reactie op de mon
dialisering van de economie en het wegvallen van 
duidelijke identiteit biedende machtsblokken in 
de wereld. De wereld lijkt een grote brij waar nie
mand vat op heeft. Het gevoel van chaos en de 
angst om onder de voet gelopen te worden door 
de ellende van elders, doet mensen verlangen 
naar een heldere identiteit en een 
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den zaken waarom Groenlinks het lokaal beter 
doet dan in de nationale politiek. 

Ook in maatschappelijke bewegingen zien we een 
omslag naar het praktische handelen. Lukte het in 
de jaren tachtig toch nog om rond de opkomende 
armoede landelijke acties te ontketenen, daar 
hoef je nu niet meer om te komen. Groepen van 
uitkeringsgerechtigden roepen nog wel dat alle 
achteruitgang aan de landelijke politieke beslui
ten ligt, maar richten zich vervolgens heel prak
tisch op de gemeentepolitiek rond de Algemene 
Bijstandswet, de arbeidsbemiddeling en het ge
handicaptenbeleid. Kerkelijke groepen die het po
litieke protest gaande hielden, lijken voorbij ge
streefd door kerkelijke groepen die vrijwilligers
werk doen in inloopprojecten voor daklozen en 
eenzame buurtbewoners. 

Eigen handelingsruimte 
afgebakend gebied. Het is de 
meest haalbare kaart: het bescher
men van 'het eigene', meestal op
gevat als het 'eigen volk', waarvan 
anderen hardhandig worden uit
gesloten. In de praktijk blijkt die 
terugkeer naar de nationale 
macht nogal tegen te vallen en ko
men nationalistische leiders niet 

Het gebrek aan mogelijk-
Er zijn dus allerlei manieren om 
greep te krijgen op het eigen le
ven of het zoeken naar een identi
teit. Het varieert van een te prij
zen inzet tot gevaarlijke etnische 
waanideeën. Het een past wel bij 
een linkse politiek, het ander ab
soluut niet. Links zal hier dus posi-

heden om idealen te 

verwezenlijken speelt 

mensen parten 

veel verder dan het verkopen van 
populistische illusies. Maar eer men daar achter is, 
zijn we al een paar problemen of oorlogen ver
der. 

Ook in Nederland zien we de tendens om veel ge
richter greep te willen krijgen op eigen leven en 
leefomgeving. Het 'ieder voor zich' is het nieuwe 
politieke adagium: jezelf voor alles en nog wat 
verzekeren, het benadrukken van de eigen ver
antwoordelijkheid en het terugtreden van de 
overheid uit collectieve regelingen zijn daar ken
merken van. 
Lokale partijen doen het goed. De SP profileert 
zich ook graag op directe losstaande belangen
kwesties (die ene stinkende fabriek, die slechte 
woningbouwcorporatie en die door Groenlinks 
ingevoerde parkeerheffing voor autobezittende 
buurtbewoners). En ook de ouderenpartijen laten 
zien dat de eigenbelangen tegenwoordig veel 
meer een politiek kristallisatiepunt zijn dan de 
ideologisch gekleurde collectieve belangen en po
litieke visies van de jaren zeventig. 
Ook Groenlinks profiteert her en der sterk van 
Not-ln-My-BackYard-sentimenten. Per slot van re
kening staat toch ieder pal voor de strook groen 
vlakbij en is niemand gelukkig met de bouw van 
grote kantorencomplexen om de hoek. Niet zei-
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tie moeten kiezen. Is er een linkse 
manier om greep te krijgen op het 

eigen leven en de eigen leefomgeving? Het is be
langrijk dat links dit probleem erkent en van een 
helder antwoord voorziet. Politieke slogans hel
pen daarbij niet en ook niet het teruggrijpen op 
voorbije collectiviteiten. Een beroep doen op soli
dariteit werkt doorgaans niet, omdat volstrekt on
duidelijk is tussen wie en wie die solidariteit nog 
verlangd wordt. Roepen dat de politiek toch echt 
meer kan doen dan wat ze nu doet, is op zich juist, 
maar ook niet afdoend. 
Uiteraard is dit geen pleidooi om de solidariteit te 
vergeten of om de politiek in alles onmachtig te 
verklaren. Het is veeleer een pleidooi om het prak
tische handelingsterrein van mensen en groepen 
te vergroten, gekoppeld aan een strijd voor basis
waarden en principes. Linkse politiek is dan niet 
meer voornamelijk gericht op de nationale over
heid die voor elke probleem een wet moet maken 
of voor elke achtergestelde een collectieve rege
ling. Dit is op zich geen nieuwe conclusie, want het 
is ook de achterliggende gedachte achter het te
rugtreden van de overheid. Maar het alternatief 
wordt nu te vaak gezocht in het geloof in privati
sering en werking van de vrije markt. 

Zeggenschap 
Hoewel elementen van marktwerking bruikbaar 



h zijn voor een linkse politiek, zoals het doorbere
t• kenen van milieubelasting in de prijs van goede
e ren en diensten, moet van de markt niet alle heil 
n verwacht worden. Nog steeds geldt dat de econo
k mische wetten van de vrije markt uitbuiting en 
d uitstoot produceren. Terwille van het rendement 
a zullen zowel mensen als natuurlijke hulpbronnen 
n als onpersoonlijke en vervangbare middelen ge
h bruikt worden. Met nationale wetgeving is dat 
h maar moeizaam in te dammen. De internationale 
r concurrentie ondergraaft vaak veel van wat be-

reikt is. Juist dat besef maakt velen zo machteloos 
en verlamt mensen. 

De kunst is om linkse handelingsperspectieven te 
schetsen, die de verlamming doorbreken en een 
alternatief bieden voor reactionaire vormen van 
'grip krijgen op het eigen leven'. Bij het zoeken 
naar die handelingsperspectieven zie ik de vol
gende handvaten: 

De directe zeggenschap van de 
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sen op economische zeggenschap. Het mag toer 
niet zo zijn dat wij met het achter ons laten var 
nationalisatie als socialiserend instrument, nu al· 
leen nog maar kunnen denken in termen van wet· 
geving om de vrije markt bij te sturen. Er moger 
toch ook best nog ideeën zijn over directe zeg
genschap van werknemers. Uiteraard hebben we 
het dan allereerst over de macht van vakbonder 
en ondernemingsraden. Maar je kan ook kijker 
naar de wenselijkheid van het opdelen van grote
re bedrijven in kleinere zelfstandige eenheden. Ik 
weet dat men zegt dat het soms beter is in eer 
groot bedrijf met een goede CAO te werken dar 
bij een kleine baas die als een tiran z'n bedrijf be
stuurt. Toch zijn dit karikaturen. Bij een onder
zoek van de Bouw- en Houtbond FNV over de 
mate waarin mensen met een handicap in de tim
merfabrieken werkzaam waren, bleek er bij klei
ne bedrijven toch meer te gebeuren dan bij de 

grote. Ook het welbevinden var 
werknemers blijkt vaak groter als 
er in groepen met eigen verant-

burgers moet versterkt worden te
genover zowel de overheids- en 
instellingenbureaucratie als te
genover de macht van het particu
liere bedrijfsleven. Dit houdt in 

Wat links bindt is meer 
woordelijkheid gewerkt wordt. 
Dit zoeken naar directe zeggen
schap over en betrokkenheid bij 
het eigen werk kan je als een links 

geestelijk dan materieel 

dat links bijvoorbeeld in de zorg-
sector meer heil ziet in cliënt-ge-
bonden budgetten, dan in de keu-
ze voor grotere concurrentie door particuliere 
verzekeraars om de overheidsbureaucratie te be
strijden. We zullen eerder enthousiast worden 
voor decentralisatie van arbeidsbemiddeling die 
gemeenten of werklozen zelf de mogelijkheid 
geeft begeleiding en scholing in te kopen, dan 
dat we de weg vrij willen maken voor al te com
merciële organisatie van arbeidsbemiddeling. 
Evenzo spreken heel directe internationale con
tacten tussen scholen hier en scholen in de derde 
wereld meer aan, dan de koopmannisering van 
het ontwikkelingsbeleid. Ook in de vredespolitiek 
kunnen directe contacten tussen vredesgroepen, 
zoals die er nu zijn met groepen in het voormalige 

1 Joegoslavië, meer kleur geven aan een linkse in
valshoek dan het al te gemakkelijk vertrouwen op 
'vredeslegers'. Kortom, tegen de macht van de 
bureaucratie en het oprukken van de vrije markt 
geldt in principe het subsidiariteitsbeginsel: wat 
op een directer niveau door mensen zelf geregeld 
kan worden, dient ook daar geregeld worden. Dit 
vraagt om uitwerking in een linkse visie op zeg
genschap in de buurt, de zorg, de school, het be
heer van de leefomgeving en de internationale 
solidariteit. 

Het is interessant om dit principe ook toe te pas-
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streven bestempelen. Dus teger 
de grootschalige bevelseconomie. 

Liever ASN dan ABN 
Hierbij speelt ook de financiële zeggenschap eer 
grote rol. Dat is wellicht het moeilijkste punt. om
dat de geldstromen schijnbaar ongrijpbaar in lut
tele seconden rond de aardbol flitsen. Het zou in
teressant zijn daar met wetgeving en belasting 
meer greep op te krijgen. Maar het blijft ook inte
ressant om een strategie uit te zetten waarmee de 
ongebreidelde macht van de kapitaalbezitters en 
kapitaalbeheerders wordt teruggedrongen. Van 
zo'n strategie het kiezen van een wat fatsoenlij
ker bank deel uit: liever de ASN dan de ABN. Ex
perimenten als milieubeleggingsfondsen zijn toe 
te juichen. Maar ook aandeelhouderschap van 
werknemers gekoppeld aan grotere zeggenschap 
is een stap in de goede richting. En ook hier geldt 
dat wat kleinschalig en direct gehouden kan wor
den dat ook moet blijven. Er zijn genoeg redenen 
om niet al te enthousiast te zijn over de fusies en 
de grootschaligheid in de verzekerings- en bank
wereld. In de industrie komt men er ook van te
rug. Daar is weer oog voor kernactiviteiten en 
kwaliteitskringen op het basisniveau. Ik voorzie 
dat er ook weer een markt komt voor kleinschali
ge financiële instellingen en 'onderlinge' verzeke
ringsorganisaties. 

Dit soort ontwikkelingen naar meer directe zeg-
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genschap en herkenbaarheid is een prima tegen
wicht voor de anonimiteit en de chaos van de hui
dige samenleving. Het mag echter geen exclusief 
voorrecht worden van bevoorrechten. Dus geen 
'onderlinge' verzekeringen, waarvan armen zijn 
buitengesloten of een WAO-regeling van de vak
beweging, waar je alleen in komt na een fors ar
beidsverleden. Bij de decentralisatie van voorzie
ningen en bij de overdracht aan zelforganisaties 
moeten basisprincipes gelden. De laagte van het 
inkomen mag geen uitsluitingsgrond zijn; ziek en 
gezond, sterk en zwak moeten mee kunnen doen. 
Rechtvaardigheid en participatie blijven kern
woorden. 

Herkenbare codes 
Normen en waarden, zoals milieunormen en socia
le waarden, spelen een belangrijke rol. Dat uitte 
zich traditioneel in het vastleggen in wetten en re
gels. Nu zoekt men het meer in het instellen van 
keurmerken, waardoor burgers en instellingen 
hun keuzen kunnen laten leiden. Niet alleen op 
milieugebied komen die steeds vaker voor, maar 
ook op sociaal gebied (Max Havelaar en ideeën 
over keurmerken voor kinderarbeidvrije vloerbe
dekking). De tendens is duidelijk: wat je niet met 
wetten, regels en besturen kan bereiken, probeer 
je 'in de geest' te sturen door mensen over te ha-

. len bepaalde waarden te delen door de invoering 
van herkenbare codes, zoals keurmerken. 

Het subsidiariteitsbeginsel gaat ervan uit dat het 
beter is zaken op een zo bereikbaar mogelijk en 
direct aanspreekbaar niveau te regelen. Maar dat 
kan vaak alleen als daarvoor op een hoger niveau 
de voorwaarden worden geschapen. Het heel di
rect vaststellen en regelen van de zorgbehoefte 
van mensen is prima, maar de financiering daarvan 
moet centraal geregeld worden om te voorkomen 
dat in Wassenaar de zorgmogelijkheden dubbel zo 
groot zijn als in de Haagse Schilderswijk. In Berkel
Rodenrijs willen ze misschien wel besluiten geen 
landbouwgif meer te gebruiken in de kassen, maar 
doen ze het toch niet uit angst de enige te zijn en 
zich daarmee uit de markt te prijzen. Terwille van 
de solidariteit en van het voorkomen van concur
rentie door sociale dumping en milieuverwaarlo
zing is het nodig zo hoog mogelijke minimumnor
men met een zo groot mogelijk werkingsgebied te 
realiseren. Daar geldt dus de omgekeerde regel als 
geformuleerd in het subsidiariteitsbeginsel. Nu 
geldt: hoe groter het werkingsgebied, des te be
ter. Heffingen op kerosine, normen voor uitstoot 
van schadelijke gassen, minimum sociale normen, 
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kortere werkweek, enzovoorts. Regel zoveel mo
gelijk al nationaal, maar waar mogelijk ook inter
nationaal. Daarbij moet niet alleen naar de Euro
pese Unie gekeken worden. Ook een regeling sa
men met Duitsland en de Benelux kan al een voor
uitgang zijn. In die zin moet links meer internatio
naal willen zijn. Hoe helderder het wordt op welk 
niveau resultaten te bereiken zijn, des te meer 
ontstaat ook geloof in de veranderbaarheid var 
de samenleving. 

En rechts? 
Ik besef dat dit alles niet het ei van Columbus is 
voor de linkse beweging. Volgens mij bestaat er 
ook geen allesomvattend links concept meer. Wat 
links fundamenteel bindt is feitelijk meer geeste
lijk dan materieel. Het zijn uitgangspunten als het 
respect voor ieder mens en voor de leefomgeving. 
Het zit in begrippen als rechtvaardigheid en soli
dariteit. Het is de afkeer van de exploitatie van 
mens en natuur om financieel gewin. Het is de 
waardering voor de belangstelling en de zorg die 
mensen voor elkaar over hebben, die soms op ge
spannen voet staan met al te grote individuele 
vrijheid. Het is de afschuw over geweld en botte 
machtsuitoefening. Het is het verdriet om zoveel 
onnodig leed in de wereld. 
Dat soort geestelijke waarden verbindt mensen 
wereldwijd met elkaar. Terwijl ieder op de eigen 
plek en met de eigen middelen tracht te realiseren 
dat het anders kan. Het fundamentele kenmerk 
van links is het geloof dat het anders, rechtvaardi
ger en idealer kan dan nu. Dat onderscheidt voor 
mij 'links' van 'rechts'. 'Rechts' staat in mijn begrip 
voor de status quo, de gevestigde belangen en het 
ongeloof in de mogelijkheden veranderingen aan 
te brengen in de gevestigde orde. In haar_ meest 
agressieve vorm staat rechts voor de afwijzing van 
grondwaarden als de gelijkwaardigheid van alle 
mensen en voor het aanroepen van zogenaamde 
natuurwetten als het overleven van de sterkste 
Het is het ongeloof in het realiseren van humani
teit. 

Wil links meer mensen warm krijgen voor het ge
loof in het realiteitsgehalte van haar nobele doe
len, dan zullen we glashelder moeten laten zien 
waar in het water de stenen liggen, die onze voe
ten houvast geven voor stappen in de goede rich
ting. 

Ab Harrewijn is voorzitter van Groenlinks en 
medewerker van De Arme Kant van Nederland 
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Dick Boer 

Socialisme is nergens meer 

Voorbij aan 'het formuleren van ideeën over wat 
links te doen staat' is een vraag aan de orde die 
meer to-the-point is: wat hébben wij gedaan? In 
de tijd die volgde op het ineenstorten van het 
reëel bestaande socialisme, de tijd van de leeg
loop van georganiseerd links, de opheffing van de 
CPN, de cultuuromslag en het meewarig terug
blikken op die andere tijd dat we nog dachten dat 
alles anders moest. Immers: 'Het communisme is 
(geen) ideaal, waarnaar de werkelijkheid zich 
heeft te richten, maar de werkelijke beweging .. .'
aldus de grote Marx (die daaraan wel toevoegde: 
'die de huidige toestand opheft'). Geen specula
ties dus over wat er - idealiter! - allemaal denk
baar is, maar de gedachten wijden aan onze 'wer
kelijke beweging'. Weliswaar wordt ons in dit 
laatste nummer van P&C naast een 'veranderings
gezinde energie' meteen 'de nieuwe weg voor 
links' als program in de schoenen geschoven- dat 
wij er geen gat meer in zouden zien is blijkbaar 
uitgesloten. Maar dat neemt niet weg: wij wor
den bepaald bij de realiteit- bij ónze realiteit. 

Nu is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. 
Want onze realiteit is een gecompliceerde verwik
keling van factoren. Zelfs die zoëven nogal gedis
kwalificeerde idealen maken daar deel van uit -
samen met het vermoeden dat het alleen maar 
speculaties zijn. Er is de zuigkracht van de 'tijd
geest' -samen met het onbehagen over wat deze 
feitelijk te melden heeft. We weten dat de wetten 
van de markt het de komende tijd voor het zeg
gen hebben - en moeten ons dus (de werkelijke 
beweging!) afvragen of wij daar dan maar niet 
het beste van zullen maken. En dat kan dan nog 
weer van alles betekenen. Het kan zijn dat wij ein
delijk het leven zijn gaan genieten waar het vroe
gere activisme ons vanaf hield- je leeft maar één 
keer. Het kan ook zijn dat wij 'gewoon' door zijn 
gegaan - met de solidariteit, met de belangen
strijd, met de theorievorming. Alsof er niets ge
beurd is. 

Alsof er niets gebeurd is 
Alsof er niets gebeurd is. Met die woorden teken
de de theoloog Karl Barth in 1933 zijn verzet aan <( 
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tegen de zuigkracht van de fascistische geest op 
kerk en theologie in Duitsland. Nu, nu iedereen 
roept dat wij ons te richten hebben naar het 'his
torisch gebeuren' van de zogenaamde Machterg
reifung door Hitler, komt het er op aan vol te 
houden dat niet het onmenselijk regime van Hit
Ier, maar Jezus Christus en de in hem belichaamde 
humaniteit de heerschappij voert. 'Gewoon' door
gaan dus met het belijden van Jezus Christus als 
Heer 'alsof er niets gebeurd is'. 
Dit is theologentaal en een appél aan de Kerk, zal 
als zodanig de buitenkerkelijke lezer dus weinig 
zeggen. Maar het maakt misschien duidelijk dat 
het 'doorgaan alsof er niets gebeurd is' niet per sé 
blijk geeft dat je de tekenen der tijden niet hebt 
verstaan en in die zin uit de tijd bent geraakt. Het 
kan ook de demonstratie zijn van ongeloof in wat 
nu allerwegen zo gelovig beleden wordt: dat de 
kapitalistische markt horizon en grens is van wat 
mensen op het punt van het beheer van produk
tie en distributie vermogen. Dat heeft met onbe
grip voor wat er aan de hand is niets te maken, in
tegendeeL 
Het bewijst een helder inzicht in het onvermogen 
van het heersende economisch systeem en de ca
tastrofale gevolgen die dat heeft voor massa's 
mensen. Alsof er niets gebeurd is, wordt dan aan 
de orde gesteld wat er nog steeds gebeurt, zij het 
met een steeds groter intensiteit, Verelendung, in 
de typische en bedrieglijke gestalte van een gi
gantische verrijking. Dan is doorgaan alsof er 
niets gebeurd is inderdaad een daad van verzet, 
de weigering om voor de geest van de tijd te capi
tuleren. Dan mag je alleen maar hopen dat er nog 
een flink aantal onder ons geweest zijn die het 
ongewone deden: 'gewoon' doorgaan met soli
dair wezen, belangenstrijd voeren, nadenken 
over hoe het systeem (niet) werkt. 

Utopisch socialisme 
Maar er is natuurlijk wel degelijk iets gebeurd! Zo 
goed als er ook in de tijd waarin Barth zijn 'door
gaan alsof er niets gebeurd was' schreef, wel de
gelijk iets gebeurd was. Dáártegen waren deze 
woorden juist gericht! Tegen een geweldige ne
derlaag van 'links' namelijk, die een capitulatie 



voor de hand deed liggen. 
En wat toen gold, geldt in nog hogere mate voor 
het heden. De grote tegenbeweging van het socia
lisme, die toentertijd weliswaar met de rug tegen 
de muur stond, maar daar (de Sowjet-Unie) toch 
nog stond - en zich staande hield -, is ineenge
stort. De muur (die in Berlijn is daarvan hoogstens 
het symbool) is afgebroken. En in haar spoor die 
andere vrucht van de arbeidersbeweging, de soci
aal-democratie. Ooit naar eigen zeggen het bewijs 
dat de kapitalistische markt gesocialiseerd kon 
worden, twijfelt zij nu - in een steeds asodalere 
markteconomie!- openlijk aan de zin van haar be
staan. 
Wat wij beleven is inderdaad het einde van het so
cialisme- als werkelijke beweging. Alles wat wij
nog steeds - kunnen bedenken aan alternatieven 
voor de dodelijke gang van zaken die het kapitalis
me per definitie is, zijn (denk!)'modellen', ge
dachtespinsels, ideeën die zich bla-
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neer het niet wil beseffen: de geschiedenis, al'. 
met de communistische filosoof Althusser te spre· 
ken, is een proces zonder oorsprong en zonde! 
doel, komend uit het niets en tot niets leidene 
Dat wil zeker ook zeggen: open. Zij het op het niJ=· 
pertje, niet los van het vermoeden dat een ve· 
keerde afloop al vaststaat. 
Misschien dat het alleen in die illusieloze weter· 
schap mogelijk is ons staande te houden - aa
gene zijde van optimisme en pessimisme 'redelij~ 
te blijven. 'Redelijk' in de geladen zin van d: 
'Rede' van de Verlichting: de waarheid als unive:· 
seel, het goede als allen omvattend, het schone a! 
haar verwerkelijking. Met niets in handen toe' 
met minder dan alles geen genoegen nemen: ZOL 

dat dan zoiets als de nieuwe weg van links kunner 
zijn? 

Niet meer weg te denken 
Met niets in handen. Dat moet ge· 

meren zodra zij in aanraking ko
men met de realiteit. Zou het the
ma hebben geluid: de toekomst 
van links, dan was mijn antwoord 
geweest: links heeft op dit mo
ment géén toekomst. Immers, ver
staan wij onder toekomst de tijd
ruimte die wij kunnen kennen, 
waarin wij tendensen kunnen ont-

Doorgaan alsof er 
zegd maar ook weer gerelativeerc. 
Geen cultus van een nihilisme 'va,· 
links'. Want het socialisme ma; 
dan utopisch geworden zijn, het i. 
er ook geweest. Dat wil ook zeg 
gen: het is uit de geschiedenis nie· 
meer weg te denken. Wij of ande· 
ren kunnen het zich - als de mis 

niets is gebeurd 

kan ook een daad 

van verzet zijn 

waren, wegen kunnen vinden,- en 
wat zouden wij, op het spoor van Marx, er anders 
onder verstaan? - dan is de toekomst niet aan 
links, dan bewegen wij ons veeleer in de richting 
van de catastrofe die de logica van het (post)mo
derne kapitaal voor ons in petto heeft (en waarop 
een bepaald soort postmodernisme al vertwijfeld 
of cynisch een voorschot neemt). 
Het socialisme is met andere woorden utopisch ge
worden - utopisch niet in de zin van fantastische 
speculaties over een 'echt' socialisme, maar in de 
letterlijker zin (u-topisch= geen plaats) van: er is in 
werkelijkheid voor het socialisme geen plaats en er 
valt ook geen zinnig woord over te zeggen waar 
en wanneer het plaats zou kunnen hebben. 
En het helpt niet of wij onszelf en anderen ervan 
overtuigen dat het socialisme in vergelijking met 
de irrationaliteit van het kapitalisme zo 'redelijk' 
is. Dat is weliswaar volkomen juist, maar het is een 
illusie- de illusie van de Verlichting, waar ook het 
socialisme vandaan komt- te denken dat de wer
kelijke beweging, de 'logica' van de geschiedenis, 
'redelijk' zou wezen. Wat Kant (soms) vermoedde 
en wat. Hegel (met de moed der wanhoop) niet 
voor waar wilde houden: de 'Rede' (Vernunft) valt 
vooral op door haar afwezigheid. Doorgaan alsof 
er niets gebeurd is, in verzet blijven tegen de 'tijd
geest', verwordt tot een tragikomisch gebaar wan-
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lukte maar ook 'redelijke'- pogin; 
de fatale logica van het kapitalis 

me te doorbreken, herinneren. 
De filosoof Günter Anders (Die Antiquiertheit de. 
Menschen) heeft gezegd dat de uitvinding - de 
'gebeurtenis'- van de atoombom onherroepelijk i' 
en bedoelde daarmee te zeggen: ook al zouder 
wij ooit zover komen de kernwapens radicaal af te 
schaffen, wij komen nooit meer uit onder _de me· 
gelijkheid ze te maken. Met die deprimerende 
waarheid moeten wij leven, het behoort van nu a· 
aan tot onze condition humaine. 
Welnu, geldt dat ook niet voor de 'gebeurtenis 
van het socialisme? Het 'project' is radicaal misluk· 
(nota bene: door externe én door interne oorza 
ken!), het behoort alleen nog maar tot het verle 
den. Maar onherroepelijk is dat mensen ooit 01= 
het idee kwamen, en de kans kregen- en grepen
met het project te beginnen. Het behoort sinds 
dien tot de condition humaine, het blijft voortaar 
mogelijk dat mensen opnieuw op het idee komer 
de weg naar een menselijker maatschappij in te 
slaan. 
Wat ons te doen staat is de herinnering aan hec 
project levend te houden. Want die herinnering 
houdt de toekomst open! 

Dick Boer is theoloog en is sinds de opheffing 
van de CPN partijloos 
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Rinse Reeling Brouwer 

Een •nieuwe weg' -wat isdat7 

1 
Er zijn oude en vertrouwde wegen. Herkenbaar 
trekken zij hun spoor door het landschap. Genera
ties lang al zijn zij begaanbaar gebleken. Vele 
voeten zijn er al op gesleten. Voor wie opnieuw 
op weg moet is het raadzaam, de ervaring van wie 
er eerder op gingen niet te veronachtzamen. 
Op deze wijze spreekt de chinese wijze Koeng 
Foe-tze over de 'tao' en spreekt de joodse overle
vering van de 'halacha': een weg, waarvan de be
trouwbaarheid bewezen is. De contouren zijn dui
delijk. 'Weg' is hier: 'zede', handeling, herhaalba
re praktijk. Aan de weg die iemand gaat is de 
identiteit van die iemand herkenbaar. Rituelen als 
'sjabbes houden' of 'kosjer eten' kenmerken een 
levenswijze, de eeuwen door. 
Deze wijze van spreken over de 'weg' is in de wes
terse cultuur in verregaande mate vernietigd. De 
ervaring van de ouden telt niet. Zij is irrelevant 
voor de beheersing van telkens veranderde pro
duktietechnieken. leder nieuw leren veronder
stelt inmiddels de eliminatie van wat ooit gewe
ten werd. 
De linkse beweging, als moderne beweging, deelt 
in deze eliminatie. Wat zij aan rituelen en liturgi
sche vertogen had ontwikkeld is voorwerp van 
schaamte geworden. Aan zomerkampen van de 
jeugdbeweging doe je niet meer. De Internatio
nale zing je niet meer. Als 'overlevering' is de 
oude weg dood gelopen. 

2 
Voor de moderniteit is de 'weg' altijd: een 'nieu
we' weg. Een 'project'. Een lijn op een tekentafel. 
Een voorwerp van planning. 
Het is de materialisering van de droom van de 
ontdekkingsreiziger, van de ontginner van het 
verre Westen. Door een maagdelijk landschap 
(een - afgedacht van wat er al was, aan mensen, 
aan fauna - maagdelijk GEDACHT landschap) 
wordt een weg gebaand. Alles wat in de weg 
staat in het wilde oerwoud wordt gekapt terwille 
van de beschaving. Zo is de westerse mens: hij 
'gaat waar geen wegen zijn' (Huub Oosterhuis). 
Voorzover het socialisme utopie was, experiment. 
verwerkelijking van een denkbeeld, poogde het 
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in deze zin nieuwe wegen te banen. Het hoort tot 
zo'n beweging, zich telkens te willen vernieuwen, 
altijd 'op zoek naar nieuwe wegen' te gaan (Henk 
Hoekstra). Want het reeds gerealiseerde voldoet 
nooit aan het geprojecteerde. 
Alleen stuit het hoofd van het planbureau wel op 
steeds meer grenzen. Want het verstedelijkt land
schap is allang vol van wegen, overvol. Het projec
teren van elke nieuwe weg levert de grootst mo
gelijke conflicten op met alle anderen, die al er
gens heengaan of nu wel eens niet willen gaan of 
niet naar het geprojecteerde doel willen gaan. 
Het subject van de planning raakt zo het initiatief 
kwijt. De uitgedachte weg wordt voorwerp van 
eindeloze procedures, overleggingen, botsingen. 
En wat er ook uitkomt, zelden het geprojecteer
de. De 'weg' maakt plaats voor een wegen-'net'. 
En het oorspronkelijk project is allang zoek. Ook 
aldus is de weg van links teloor gegaan. 

3 
Een pre-modern beeld is te vinden in het verhaal 
van Mozes. 
De 'weg' is daar: een reeds aanwezige karavaan
route door de woestijn. Bij droogte en hitte, ont
bering, dorst is het van het grootste belang, dat 
deze weg geen hallucinatie blijkt te zijn. Denk je 
een pad in te slaan, maar blijkt het een luchtspie
geling, dan ben je er geweest. Vandaar de consta
tering: 'de weg van de schoft loopt dood'. Dus: 
het gaan van de weg van de schoft (of die nu St
alin heet of Pol Pot) is het gaan van een weg waar 
je het niet mee redt. 
Zo'n uitspraak is de keerzijde van een grote fidu
cie: er bevindt zich in de woestenij ook een (zeld
zaam) type weg dat je wél brengt waar je wezen 
moet. Die weg is er al, anders is het onbegonnen 
werk om de wildernis te doorkruisen. Je komt te 
laat, als jij die weg nog banen wilt, jij moet omge
keerd door die weg worden gedragen. 
Deze niet-, ja anti-utopische voorstelling trof mij 
ooit bij Marx. 'Het communisme is voor ons niet 
een toestand, die tot stand moet worden ge
bracht, een ideaal, waarnaar de werkelijkheid 
zich heeft te richten, maar de werkelijke bewe
ging, die de huidige toestand opheft' (Die deut-
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sche Ideologie). Kijk maar, het is al gaande! De 
weg ligt er al, speur maar waar zij zich bevindt, 
leg de elementen van het nieuwe dat zich reeds 
ontwikkelt bloot, voeg je bij die weg binnen het 
bestaande die naar de vrijheid ván het bestaande 
voert. Dit was het, wat mij tot de arbeidersbewe
ging trok. Het bepaald worden bij een nuchtere 
beweging in de werkelijkheid, waar al iets nieuws 
begonnen was. 
Maar ik weet allang niet meer, waar die 'werkelij
ke beweging' zich zou bevinden. 

4 
Luigi Nono was avant-gardist. componist, commu
nist. Met zijn artistieke antenne voelde hij al tij
dig, dat de beweging waartoe hij zich rekende de 
weg aan het kwijtraken was. 
In 1989 schreef hij een aangrijpende compositie 
voor twee violen. Het motto ervoor trof hij op een 
inschrift aan de muur van een klooster in Toledo, 
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gelegen aan een pelgrimsroute: "Caminante, no 
hay caminos, hay que caminar". "Reiziger, er zijn 
geen wegen. Laten wij gaan". 
De muziek beweegt zich rond een groot zwijgen. 
Zij legt een bekentenis af van haar niet-weten. De 
stilte stelt niet present, maar maakt het besef van 
afwezigheid hoorbaar. Dat er 'geen wegen' zijn is 
niet, als bij de kolonisator, een aandrift om te 
gaan ondernemen en veroveren, maar dwingt tot 
de actie van het wachten. De weg is dus niet dat 
wat vanouds al op zinvolle wijze 'gegeven is' (mo
gelijkheid 1), niet dat wat 'zou moeten zijn' (mo
gelijkheid 2), niet wat als op te sporen verborgen 
tendentie 'werkelijk is' (mogelijkheid 3). De weg 
is dat wat je geschonken kan worden. Maar dan 
moet je wel stilte betrachten, heel nauwkeurig 
luisteren en ... gaan. 
Dus: 'laten wij gaan'. 

Rinse Reeling Brouwer is predikant. 

Jeroen Bartels 

Méér idealen, minder illusies 

Na rijp beraad is er besloten na vandaag met dit 
blad op te houden. Er wordt bij wijze van nadere 
uitleg iets geschreven over de afbrokkeling van 
'georganiseerd links' en over de verminderde 
populariteit van 'linkse thema's'. Ik vermoed dat 
daar vast iets in zit, ik zie geen reden om deze ge
luiden tegen te spreken, maar blijkbaar slaag ik er 
toch niet in om deze woorden als mijn eigen 
woorden te beschouwen. 
Wat er met Politiek en Cultuur gebeurt- en waar
schijnlijk geldt dit niet alleen voor het blad, maar 
ook voor de politiek en de cultuur zelf- dreigt te
veel beschreven te worden in termen van eb en 
vloed. In tijden van vloed zwemt iedereen vanzelf 
naar de kust; in tijden van eb is het erg onverstan
dig dit alsmaar te proberen. Bij zakelijke onderne
mingen moet nu eenmaal op het geld worden ge
let. Het heeft geen zin blind door te gaan, wan
neer het tij is gekeerd. Ik kan mij ontzettend ge
makkelijk allerlei functies voorstellen, waarin ik 
dit soort gedachten ook zou hebben, maar op dit 
moment heb ik dergelijke functies niet. Daarom 
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kan ik het me een moment veroorloven om ande
re woorden te zoeken, waar ik me méér bij thuis 
voel. 

Toonzetting 
Ik ervaar het verdwijnen van dit blad als een per
soonlijk verlies. Ik moet deze uitspraak kort toe
lichten, omdat ze gemakkelijk misverstanden op
roept. Ik betreur het verdwijnen van dit blad niet 
zozeer, omdat het zo'n goed blad is geweest, al 
vond ik het blad op sommige momenten goed. Ik 
vind het jammer, omdat ik denk dat met het ver
dwijnen van dit blad een belangrijke kans gaat 
verdwijnen. 
P&C moest. de titel zegt het al, een tijdschrift zijn, 
waarin alles wat op het gebied van politiek en cul
tuur voor communisten ( of breder, zoals de on
dertitel luidt, voor geïnteresseerden in 'socialisme 
en toekomst') van belang zou zijn aan bod kon 
komen. Zo'n platform waar meningen kunnen 
worden uitgewisseld en met elkaar botsen had 
vroeger ongetwijfeld een belangrijke functie Ik 
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heb echter pas na 1979 kennis gemaakt met het 
blad en kan dus niet uit eigen ervaring praten over 
de tijd, dat de communistische partij beschikte 
over een nog ongeschokt of vermeend ongeschokt 
geloof. In mijn tijd waren er al heel wat schokken 
voelbaar. Daar werd in het begin zeer verschillend 
op gereageerd. Er werd door velen lange tijd ont
kend of weggerationaliseerd. Vele anderen echter 
vonden de schokken, die ze voelden, min of meer 
vanzelfsprekend en waren van mening dat com
munistische partijen alleen toekomst zouden heb
ben, wanneer zij zich grondig zouden vernieuwen. 
De lijnen, die na verloop van tijd boven kwamen, 
waren jammergenoeg lang niet zo duidelijk als 
wenselijk was geweest. Er waren oprechte ver
nieuwers binnen de partij én er waren mensen die 
omwille van de vooruitgang het liefst alles maar 
overboord wilden zetten. Er waren mensen die 
krampachtig aan de vroegere zekerheden wilden 
vasthouden, omdat zo'n houding 
houvast leek te bieden, én er wa-
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zijn we aan al die denkbeelden gekomen? Welke 
functie hebben zij? Hebben we er ooit zelf over 
nagedacht? Wat zijn voor ons de gevolgen voor 
het dagelijkse leven, niet alleen voor de politiek 
van elke dag, maar ook voor ons doen en laten en 
voor onze omgang met andere mensen? Wat bete
kent het, wanneer we ontdekken dat er uit naam 
van deze denkbeelden en idealen stappen zijn ge
zet en maatregelen zijn genomen, die op rampen 
zijn uitgedraaid? Wat is er onderweg precies ge
beurd, dat zulke degelijke en betrouwbare wegen 
konden leiden naar oorden, die vaak te waar wa
ren om mooi te zijn? Waarom hebben we het ge
voel op dit moment minder dan ooit te weten? 
Zijn er redenen voor gevoelens van schuld, omdat 
het altijd zo lang duurt voordat er signalen van 
buiten of van binnen worden herkend? Of is nu in
eens niemand verantwoordelijk? Dit laatste is voor 
mij echter nog niet eens het belangrijkste. Ik heb 

er blijkbaar vooral moeite mee, 
dat velen, terecht, van mening 

ren, om de zaak nog ingewikkelder 
te maken, mensen die de partij ver
lieten en van buiten kritiseerden in 
een toonzetting en een stijl die in 
alles herinnerde aan de meest af
schuwelijke kanten van het verle
den, waarvan zij juist afstand zei-

Een geloofwaardig 
zijn, dat er in de tijd van de grote 
zekerheden te weinig ruimte en 
belangstelling voor discusssie was, 
maar dat dit laatste nauwelijks is 
veranderd in de tijd van de kritiek 
(en de leegloop die daarna volg-

perspectief is van 

levensbelang 

den te willen nemen. 
Dit alles leidde soms tot verwarring 
en bitterheid: de oorspronkelijke kracht van de 
idealen viel op zo'n moment alleen af te lezen aan 
de mate van miezerigheid van het verval. Voor een 
partij die praktijk en theorie zo dicht mogelijk bij 
elkaar wil houden is een dergelijke periode van 
schoksgewijze veranderingen natuurlijk erg leer
zaam. Het is in dat soort tijden belangrijk de juiste 
middelen te hebben om de eigen ervaringen te 
kunnen verwerken en er iets van te leren. 
P&C is op sommige momenten zo'n middel ge
weest. Er zijn discussies in gevoerd en er is soms se
rieus geprobeerd om de ontwikkelingen waar men 
middenin stond te analyseren. Dit proces is echter 
verre van afgesloten, het is eerder pas net begon
nen. Met het verdwijnen van P&C verdwijnt een 
van de instrumenten om ons te buigen over een 
belangrijke periode van onze eigen geschiedenis. 
Daarom vind ik het jammer dat het blad verdwijnt. 

Slordig 
Er is echter wel bijzonder weinig met het blad ge
daan. Te weinig mensen hebben er in geschreven, 
te weinig mensen hebben het gelezen - daarom 
verdwijnt het nu juist. Er is ook te weinig persoon
lijk in geschreven. Het is alsof we telkens onze ei
gen geschiedenis proberen te vergeten. Want stof 
tot schrijven was en is er meer dan voldoende. Hoe 
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de). Alsof mensen niet méér kun
nen dan zich telkens opnieuw be
keren tot weer een volgende 

mode. We doen soms wel degelijk pogingen op ei
gen krachten te zwemmen, maar blijkbaar zijn er 
veel grondstromen waar we nauwelijks of niet te
gen opgewassen zijn. Het verdwijnen van P&C laat 
zien dat we slordig blijven omspringen met demo
gelijkheden die we in handen hebben. 

Winterslaap 
Maar P&C had voor mij nog een andere functie. 
Het is zeker niet onbelangrijk om regelmatig naar 
achteren te kijken, maar het is minstens even be
langrijk iets van het heden te begrijpen en zicht te 
hebben op een leefbare toekomst. P&C stamt uit 
een theoretische en praktische traditie die te 
waardevol is om lichtzinnig opzij gezet te worden. 
Veel mensen gaan inzien, dat de richting waarin 
onze huidige samenleving zich ontwikkelt in de 
meest letterlijke zin geen toekomst heeft en kan 
hebben. Dit is voor mij het ergste wat mensen zich
zelf kunnen aandoen: zichzelf van ieder perspec
tief beroven, zodat men zelfs met zoeken moet 
ophouden. 
Toch is dit nu wat er gebeurt. De sociaaldemocrati
sche discussies leveren al lange tijd vrijwel niets op. 
Het ziet er niet naar uit dat dit verandert, zolang 
de toekomst paars blijft. Eigen geluiden worden 
steeds schaarser. Analyses van economische ont-



wikkelingen, die niet alleen de allerkortste ter
mijn betreffen, zijn er onvoldoende. Het lijkt wel 
of zowel het vermogen als de wil ontbreken om 
de huidige verheerlijking van de vrije markt te 
analyseren en van commentaar te voorzien. 
Terwijl de macht van het monopoliekapitaal in 
het Italië van Fini en Berlusconi elke dag manifes
ter wordt, lijkt links in winterslaap. Het heeft 
geen eigen geluid meer met betrekking tot de 
verhouding van individualisme, het individuele 
belang en solidariteit. Het thema van de relatie 
van werk en milieu levert weinig anders op dan 
herhalingen van oude uitspraken en te grote con
cessies in de dagelijkse werkelijkheid. Wat min
stens broodnodig is, zijn 'laboratoria', plaatsen, 
waar gewerkt kan worden aan andere geluiden 
en aan een andere praktijk. Het scheppen van ge
loofwaardig perspectieven is van levensbelang. 
Perspectieven ontstaan niet door oude denkbeel
den ritueel te herhalen, noch door oude theo
rieën met het opkomen van nieuwe zeden een
voudigweg van de hand te doen. 
We zullen zo onbevangen mogelijk inspanningen 
moeten leveren om - theoretisch - meer zicht te 
krijgen op de werkelijkheid, waarin we leven, en 
om - praktisch - geschikte wegen te vinden voor 
handelen. Bij deze inspannig hoort het bewerken 
en verwerken van de eigen theoretische en poli
tieke geschiedenis, willen we leren van de illusies 
die we hebben gekoesterd. Bij deze inspanning 
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hoort ook, dat we de theoretische traditie kritisch 
en inventief benutten om nieuwe wegen te creë
ren en om te verhinderen dat we onze idealen 
verliezen. P&C heeft op haar beste momenten tra
ditie en vernieuwing weten te verbinden. Zoveel 
bladen met deze functie zijn er niet. Jamme1 
daarom dat het blad ophoudt. 

Ik moet, op dit punt gekomen, denken aan de fa
bel van Leo Vroman over de roos. Een roos verliest 
haar blaadjes in de herfst. Het gedicht eindigt als 
volgt: 

Ach dacht zij, nu heb ik dus niets. 
Toen bloeide zij maar zonder iets. 

moraal 

Wie het bloeien heeft verleerd 
doet zeer waarschijnlijk iets verkeerd. 

Bij deze moraal sluit ik mij aan. We staan er zelfs 
nog beter voor. We verliezen weliswaar een blad, 
maar houden alle mogelijkheden wáár we ons 
maar bevinden aan de slag te gaan. Alleen wie 
dát niet meer ziet, doet zeer waarschijnlijk iets 
verkeerd. 

Jeroen Bartels is filosoof en redactielid van P&C 

Frank Biesboer 

Links is gewone 
politiek geworden 

De nieuwe weg van Links. Is er eigenlijk nog wel 
Links? 
Links dat was marxisme. Welke nuances er ook 
hebben bestaan over de definitie van links, links 
was uiteindelijk altijd het idee van de verwerkelij
king van de socialistische utopie, van het rijk van 
de vrijheid, van afschaffing van de loonarbeid en 
vervreemding. De utopie waarin ieder bijdraagt 
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naar zijn/haar mogelijkheden en consumeert naar 
zijn/haar behoeften. Welke bittere strijd er ook is 
gevoerd over vragen van strategie en tactiek, over 
de rol van de staat tussen anarchisten en commu
nisten, revolutionairen en reformisten, gemeen
schappelijk bleef het idee van een àndere maat
schappij. 
Een àndere maatschappij, dat is wat is verdwenen 
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met de revolutie van 1989. Links is z'n utopie 
kwijt geraakt. 
Maar er was toch kritiek op het reëel bestaande 
socialisme, ook en soms juist van links? Hoe vaak 
hebben belangrijke linkse denkers niet geschre
ven dat de marxistische theorie op de verkeerde 
plaats, op het verkeerde tijdstip, door de verkeer
de mensen op de verkeerde manier werd toege
past? 

Er is meer dan alleen het reëel bestaande socialis
me verbrijzeld. 
Allereerst het idee van de historische noodzake
lijkheid dat in het denken van Marx zo'n centrale 
rol speelde. In die historische noodzakelijkheid 
beweegt de geschiedenis- met de klassenstrijd als 
motor- zich onvermijdelijk voort van slavenmaat
schappij, feodaliteit, kapitalisme naar socialisme. 
Die gedachte van de historische noodzakelijkheid 
was niet zo maar een interpretatie 
van de geschiedenis, het plaatste 
de strijd voor het socialisme per 
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De historische lineariteit is te simpel en onjuist ge 
bleken. De geschiedenis heeft complexiteit en 
verrassing in petto. Geen wetenschappelijk model 
is in staat die complexiteit te omvatten, laat staan 
in wetten te vangen of de uitkomst van de maat
schappelijke ontwikkeling te voorspellen. Krach
ten als migratie, xenofobie en fundamentalisme, 
door marxisten geïnterpreteerd als valse verschij
ningsvorenm van de fundamentele klassentegen
stellingen, blijken evenzovele motoren van de ge
schiedenis. 

Utopie 
Er is dus geen historische wetmatigheid van het 
realiseren van de socialistische utopie als uitkomst 
van de maatschappelijke ontwikkeling. Er is geen 
historisch gelijk. Maar hoe zit het dan met de uto
pie? Want zonder historische voorbestemming 
hoeft de socialistische utopie nog niet per defini-

tie haar waarde verloren te heb
ben? 

definitie aan de kant van het ge
lijk. In die visie stonden twee 
krachten tegenover elkaar die 1) 
de tred van het rad van de ge
schiedenis dachten te kunnen ver-

Links heeft geen 
Voorzover de utopie een samen
bundeling is van maatschappelij
ke idealen, bron van inspiratie, 
persoonlijk of gezamenlijk refe-historisch gelijk meer 

tragen, kapitalisten en hun verde-
c,ligers, en 2) met het rad van de 
geschiedenis wilden meedraaien, 
de arbeidersklasse. In die geschiedenisopvatting 
werd het reëel bestaande socialisme, hoe groot 
de tekortkomingen ook waren, altijd geïnterpre
teerd als een stap vooruit, als een maatschappelij
ke organisatie op een hoger plan dan de kapitalis
tische. De (partij van de) arbeidersklasse was per 
definitie drager van de strijd voor de betere toe
komst, van de bevrijdende wereldrevolutie. 

Te simpel 
Het historisch determinisme was nauw verweven 
met de verwetenschappelijking in de 19de eeuw: 
zoals aan de natuur wetmatigheden werden ont
futseld (thermodynamica, elektriciteit, enzo
voorts), voldeed ook de maatschappelijke ontwik
keling aan bepaalde wetmatigheden. Marx zag 
als zijn grote wetenschappelijke uitdaging het 
doorzichtig maken van de maatschappelijke ver
houdingen. Elke benadering van de ontwikkeling 
van samenleving als veelvormig, raadselachtig, 
onsamenhangend, tegenstrijdig, werd als verde
diging van de status quo of als tijdelijke versluie
ring van de werkelijke verhoudingen van de hand 
gewezen. Het wetenschappelijk socialisme was de 
triomf van het rationele denken. 
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rentiepunt, heeft de socialistische 
utopie inderdaad niets aan waar
de verloren. 
Maar in het socialistische gedach

tengoed was de utopie meer dan dat. Het was 
doel van een maatschappelijke beweging, een 
model voor de toekomst, de werkelijke creatie 
van de nieuwe mens, een politiek program. 
De socialistische utopie bewees in 1989 geen en
kele waarde, gaf geen enkel antwoord. De be
langrijkste oorzaak is de grote vaagheid en_ naïvi
teit ervan. Afschaffing van het private eigendom 
zou een einde maken aan de klassentegenstellin
gen, aan vervreemding, aan het warenkarakter 
van de economie. Hoe, op welke manier, met wel
ke vormen van maatschappelijke organisatie, dat 
alles bleef in de nevelen van het morgenrood ge
huld. Uitgaande van de historische noodzakelijk
heid van de het tot stand komen van de utopie, is 
die vaagheid geen probleem. Maar als politiek 
program in de echte politieke praktijk heeft de 
socialistische utopie zijn waarde verloren. 
Het staat hier allemaal zeer gecondenseerd. Dat 
heeft ook een persoonlijke reden. Het condensaat 
van de socialistische utopie als politiek program 
en als resultaat van een wetenschappelijke analy
se van de maatschappelijke geschiedenis, was de 
kern van het gedachtengoed dat mij in de jaren 
zeventig inspireerde en tot een overtuigd socialist 
maakte. Voorzover het ging om uitwerking, nu
ances, strategiediscussies, programmapunten, en-
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lCl\JOarts, altiid vormde die kern het al dan niet 
bewust geformuleerde referentiepunt. Daar ging 
het uiteindelijk allemaal om. 

Sociaal-democratisch project 
Nu is politiek meer dan een verzameling van abs
tracties of utopieën. Politiek is macht, program
mapunten, strategie, wetten. Dat is waarin poli
tiek haar stempel op de maatschappelijke ontwik
keling drukt. 
In de oktoberrevolutie van 1919 was Lenins cen
trale leuze: socialisme en elektriciteit. Elektriciteit 
stond voor een onbegrensde ontwikkeling van de 
produktiekrachten, nog veel sneller en beter via 
de planeconomie dan in het kapitalisme, socialis
me voor collectief eigendom, alzijdige gelijkheid 
van de bevolking, onder leiding van één partij. De 
kritiek op dit maatschappijmodel - ook vanuit 
linkse kring - is genoegzaam bekend en behoeft 
hier geen herhaling. 
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gend voor de individuele ontplooiing en diversi
teit, als een instrument om eenvormigheid af te 
dwingen. Centrale organisaties zijn verdacht ge
worden. De verbinding tussen het individuele be
lang en collectieve actie is losgeweekt. De staat 
wordt niet meer vertrouwd als beschermer van 
collectieve belangen, collectieve belangen laten 
zich steeds minder in vaste patronen definiëren. 
Het sociaal-democratische project als de drager en 
behartiger van de eenduidige, collectieve belan
gen van de arbeidersklasse is ten einde. 
Wat nu? Is links een overbodige categorie gewor
den met het verdwijnen van de utopie voor een 
andere samenleving en van de collectiviteit? Na
tuurlijk niet. Want links was en is ook altijd strijd 
voor vrijheid, het creëren van de mogelijkheid dat 
mensen zelf hun levenslot bepalen naar hun ei
gen talenten en voorkeuren. Links is opstand te
gen heerschappij en verzelfstandigde machten. 

Links heeft als opdracht de econo

En hoe zit het met de invulling van 
het socialistische project in West
Europa door de arbeidersbewe
ging en haar socialistische partij
en? De sociaal-democratie (ik ge
bruik de term hier als verzamel
naam voor alle partijen die deel 
waren van de arbeidersbeweging) 

Het streven naar solidari

teit, ecologie en zelfbe

schikking legt per definitie 

mische ontwikkeling op een soci
aal en ecologisch verantwoorde 
wijze te laten verlopen. Links is de 
ecologische herinrichting van de 
samenleving en sociale rechtvaar
digheid. 

beperkingen op Kortom, links is al die programma
punten zoals die ook bij de 

was op z'n sterkst in de tijd dat in-
komen en status, culturele gelijkheid en de dyna
miek van de emancipatie elkaar versterkten. In de 
tijd van grote economische groei, de opbouw van 
de verzorgingsstaat, uitbreiding van het onder
wijs, deelname van 'de arbeidersklasse' aan het 
culturele leven was de sociaal-democratie de dra
ger van de maatschappelijke emancipatie. 

Verloren collectiviteit 
En nu? De 'arbeidersmaatschappij' die het morele 
bindmiddel verzorgde waarop de sociaal-demo
cratie kon bestaan, is opgelost. De uniformerende 
werking uit de tijd van de massaproduktie is on
dermijnd. Er is de overgang van de georganiseer
de industriesamenleving naar de gedesorgani
seerde post-industriële dienstenmaatschappij. De 
sociale strijd tussen kapitaal en arbeid is over
spoeld door nieuwe vormen van sociale organisa
tie en nieuwe identiteiten. 
De instituties van de verzorgingsstaat verkeren in 
een diepe crisis en worden niet meer herkend als 
resultaat van een emancipatiestreven. Waar eens 
collectieve identiteiten werden vertegenwoor
digd door de sociaal-democratie en behartigd 
door de overheid, is er nu versplintering en frag
mentering. Collectieve identiteiten worden niet 
meer als emanciperend ervaren, maar als bedrei-
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progressieve partijen, en voor mij 
het meest overtuigend bij Groen

Links, zijn terug te vinden. 

Moderniseringsproject 
Het is hier niet de plaats om de vraag te stellen: la
ten al die linkse doelen zich wel zo eenvoudig on
der één noemer onderbrengen. Die vraag is reto
risch. Neem alleen al de spanningen tussen sociale 
en ecologische doelstellingen. 

Hier is wel een andere vraag aan de orde: wat 
voor gevolgen heeft het verloren gaan van utopie 
en collectieve belangen voor links? 
Allereerst is links gewone politiek geworden. Het 
doel van links is niet langer het toewerken naar 
een nieuw systeem. Links kent geen blauwdruk 
meer, maar is een voortdurend omgaan met de 
bestaande samenleving. Links is hervorming van 
het bestaande overal waar vrijheid, solidariteit en 
ecologie worden bedreigd. Waar links instituties 
tot stand brengt om die waarden te garanderen, 
zal ze ook de geroepene zijn om deze in een vol
gende fase weer zelf af te breken omdat ze tot 
nieuwe knellende banden zijn geworden. Links is 
compromissen sluiten, kleine stapjes zetten, tege
lijk deel van en kritiek op de bestaande samenle
ving. Links heeft geen historisch gelijk meer, maar 
politieke doelen die in een wedijver met heersen-



de praktijken en structuren moeten worden uit
gevochten. Links is geen strijd tegen de bestaande 
samenleving, maar strijd voor een sociaal-ecolo
gisch verantwoorde vormgeving ervan. Links is 
een maatschappelijk moderniseringsproject. 

Nieuwe vormen van controle 
Ten tweede is links niet langer staatspolitiek, 
waarbij het veroveren van de staatsmacht de ga
rantie vormde voor maatschappelijke verande
ring. Het model van controle door vertegenwoor
digende bestuurders is niet langer zaligmakend. 
Links zal in haar politiek moeten werken aan een 
veelvoud van nieuwe structuren van controle, van 
mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Door 
directe democratie, referenda, markt-achtige ins
trumenten en wat voor organisatorische vernieu
wing ook, waarbij vooral individuen meer voor 
het zeggen hebben. Veranderingen zijn niet af te 
dwingen door de staatsmacht, die komen er al
leen wanneer ze in de samenleving zijn ingebed 
en door de samenleving worden gedragen. 

De grote vraag, waar ik geen antwoord op heb, is 
op welke manier de parameters vastgelegd kun
nen worden waarmee de samenleving zichzelf 
controleert. Want het streven naar solidariteit, 
ecologie en zelfbeschikking legt per definitie be-

. perkingen op. 
De roep om meer markt verschuilt die indringen
de vraag achter de façade van een non-oplossing. 
Op dit punt heeft de analyse en kritiek van Marx 
op warenfetisjisme en vervreemding niets aan ac
tualiteit verloren: 

de markt maakt niet vrij, maar dwingt tot aan
passing aan de best presterende concurrenten 
de zelfsturing en dwang van de markt zijn per 
definitie crisisgevoelig, de rationaliteit van de 
markt bestaat niet zonder de irrationaliteit, 
effectiviteit niet zonder vervreemding. 

Het marktsysteem is zowel onmenselijk als milieu
verpestend, de natuur wordt net als de menselijke 
behoeften tot instrument gemaakt. 
Een samenleving die menswaardig en ecologisch 
wil zijn, heeft een complexe verzameling aan eco-
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nomische mechanismen, politieke maatregelen en 
maatschappelijke instituties nodig, waarvan het 
samenspel tegenstrijdige effecten voort moet 
brengen: 

ruimte voor initiatieven van individuen en vrij· 
willige samenwerkingsverbanden 
optimale maatschappelijke inzet van hulp· 
bronnen, efficiëntie 
bewuste politieke en democratische controle 
van het geheel ten aanzien van ecologische en 
sociale gevolgen 

De inzet van de politieke strijd is in welke mate 
dit weefsel van regels en parameters er moet ko· 
men en hoe het er uit moet zien. De uitdaging 
voor links is hoe dit weefsel op een nieuwe ma· 
nier kan worde vormgegeven. 

Hoezo zwaarmoedigheid? 
Het moeilijkste daarin is misschien nog wel de 
toenemende afstand in handelingsopties. De sys
teemwereld, de wereld waarin het economisch· 
maatschappelijke gebeuren wordt georganiseerd 
en gecontroleerd, is van de natie naar het mon· 
diale niveau aan het verschuiven. De wereld mag 
dan een dorp zijn geworden, de afstand tot de 
dorpoudste is daarmee een heel stuk groter ge· 
worden. Terwijl de behoefte aan individuele han
delingsmogelijkheden groeit. komt het niveau 
waarop regels gesteld moeten steeds hoger en 
verder weg te liggen. Politiek is tegelijk de wereld 
en persoonlijk. 
De uitkomst van mijn verhaal lijkt in het begin 
heel somber: geen utopie meer, het sociaal-demo
cratische project is ten einde. Tegelijk en mis
schien wel daardoor is links een schitterende uit
daging. Want je moet het maar klaar zien te spe
len om die linkse doelen in heel nieuwe verhou· 
dingen tot gelding te brengen, om mensen ervoor 
te winnen, nieuwe instrumenten en vormen te be· 
denken, te experimenteren. Hoezo zwaarmoedig
heid? 

Frank Biesboer is redacteur van P&C. 



-~~· -----------------------------------------------------------------------
59 

Leo Molenaar 

Moeizaam een eigen weg 
vinden ... 

Gelukkig reageerden veel mensen op de uitda
ging van dit thema. Zij komen, indien betrokken 
op alle uitgenodigde mensen, eerder uit de vroe
gere PPR, PSP en EVP en uit PvdA en Groenlinks 
dan uit de voormalige CPN. 
Ook mij gaat het aan het hart dat dit periodiek 
ophoudt. Ik heb het steeds intensief gelezen, en 
was er de laatste vijf CPN-jaren hoofdredacteur 
van. Toen ik in 1974 lid werd, probeerde ik de 
jaargangen vanaf 1936 te bemachtigen. Via ad
vertenties in Oe Waarheid en een paar scheutige 
Haagse partijgenoten lukte dat. Ik las ze met het 
idee de draad van 1975 beter te kunnen oppak
ken. Ik wilde weten wat voor discussies er ge
weest en welke standpunten er ingenomen wa
ren. Ik vond het toen, uiteraard met het overslaan 
van het een en ander, een inspirerend blad. 

Eind jaren zestig wierp een deel van mijn genera
tie zich op het marxisme. Achteraf is er veel nage
dacht over de vraag hoe dat kwam. We lazen de 
originele boeken van Marx, Engels en Lenin, die 
toch een eeuw respectievelijk een halve eeuw oud 
waren. Waarom? Zal dat zich nog eens herhalen? 
Ik denk dat onze situatie een uitzonderlijke was. 
We maakten deel uit van een generatie die het 
gevoel had met lege handen te staan. De filosoof 
Geraedts formuleerde het in een Science Fiction
verhaal aldus: 'Ik denk( ... ) dat de naoorlogse ge
neratie rebelleerde ondanks het feit dat ze de 
troetelkinderen van een gouden eeuw waren, 
omdat het eerste, diepste en krachtigste beeld 
van de samenleving dat zij met zich meedroegen, 
het beeld was van de oorlogssamenleving, het 
beeld dat ze van hun ouders hadden overgeno
men. Ze konden de gouden eeuw niet zien. Het 
zicht daarop werd hun ontnomen door dit primai
re beeld vol angst, dood en schuld. Alleen de ne
gatieve aspecten van de westerse samenleving 
maakten een kans door hen te worden waargeno
men.' 
Vorig jaar maakten Herman Meijer en ik voor dit 
blad vijf interviews met voormalige voorlieden 

van de jeugdbeweging van 1969. Daaruit sprong 
één gezamenlijk en bevrijdend element. Dat was 
de anti-autoritaire drijfveer: het ontkennen van 
elke autoriteit, die van de vigerende wetenschap, 
van het bestaande gezin, van de bestaande partij
en, en van de reëel existerende arbeids-, sexe- en 
gezagsverhoudingen. 
De politiek bewuste jeugd identificeerde zich met 
zijn leeftijdgenoten en met onderdrukte volke
ren: de 8/ack Panthers, de studenten in Mexico en 
Praag, de stakers van de Groningse Strokartonfa
brieken, de bevolking van Vietnam. De begrippen 
'fout' en 'goed' van de Tweede Wereldoorlog 
werden overgeplant. Zij die de macht uitoefen
den waren 'fout' en degenen die arm waren en 
onderworpen aan geweld en machtsuitoefening 
waren 'goed. Veel jongeren die slechts een vol
strekt andere samenleving als perspectief konden 
zien, voelden zich verwant met groeperingen die 
een traditie van radicaal verzet vertegenwoordig
den. De politieke keuze van deze idealistische 
'gouden jeugd' kon dan niet moeilijk zijn 1. Dit re
laas gaat ook over mij. 

Het ontkennen van het bestaande noopte tot stu
die. Was er al een alternatief bedacht? Uiteraard 
heb ik me afgevraagd waarom ik onder meer een 
jaar lang op Das Kapital studeerde, een uittreksel 
van alle drie de delen schreef voor de Politeia
'scholing', en waarom dit de meeste betrokkenen 
een zinvolle tijdsbesteding toescheen. Ik denk dat 
het uiteindelijk ging om die onduldbare leegte. Er 
moest een nieuw wereldbeeld gevormd worden, 
dat herontdekt en vanaf de fundering opge
bouwd moest worden. We waren pretentieus en 
zeer elitair, en niet zelden zorgden de vrouwen 
voor ons onderhoud. Maar onze inspanning was 
oprecht: we zochten naar een verantwoorde revo
lutionaire praktijk. Nagenoeg de gehele eerste 
lichting van zo'n vijftig mensen van de Delftse stu
diegroep Politeia koos in 1974 voor de CPN. 
Later wierpen velen van ons zich op het vernieu
wingsproces van marxisme en communisme. Ook 



op de Vrije Universiteit was zo'n groep actief, die 
in de CPN een wezenlijke rol zou spelen. Soortge
lijke groepen ontstonden op tal van plaatsen. Wat 
'we' gemeen hadden was de vaste overtuiging 
dat marxisme en communisme praktijken en 
idealen belichaamden, die, ondanks hun perver
tering op tal van plaatsen in de wereld, de moeite 
waard waren. Dat verschilde niet zoveel van de 
manier waarop progressieve christenen over hun 
christen-zijn spraken en dachten, ook in de CPN 
trouwens. 
In de partij volgde een onverwacht harde con
frontatie met een groep leiders in spe, vaak opge
groeid in gezinnen waar communisme en socialis
me vanzelfsprekend waren, die op het marxisme 
uitgekeken was en het niet langer de moeite 
waard vond om voor de vernieuwing van pro
gramma en praktijk van de CPN op te komen. On
der de hoede van hoofdredacteur Marcus Bakker 
verdiepte ik me voor Politiek en Cultuur in de ge
schiedenis van het 'marxisme' en pleitte ik voor 
radicale vernieuwing ervan. Ik werkte naast mijn 
leraarsbaan scheikunde hard aan die serie lijvige 
artikelen, waarvan het begin werd afgedrukt 
toen ik nog halverwege was. Het ging om de ham
vraag: loont het nog de moeite om het communis
me te vernieuwen? Veel redacteuren van De 
Waarheid en vele partijbestuurders antwoordden 
ontkennend. Op het partijcongres van eind 1982 
was het kantje boord. Destijds begreep ik de 
strekking en de draagwijdte van hun ontgooche
ling niet, en was ik verontwaardigd over hun ver
zaken. Op het congres van 1984 over het nieuwe 
partijprogramma ontlaadden de emoties zich op 
alternatieve omschrijvingen van 'marxisme'. Dat 
functioneerde als een condensatiepunt voor een 
existenteel ongenoegen dat tot breuken en ver
wijdering zou leiden. Goedwillende, rationele be
schouwingen legden kennelijk weinig gewicht in 
de schaal. 

Toen ik in 1971 Das Kapital spelde, werd ik getrof
fen door de schoonheid en wijdsheid van Marx' 
uiteenzetting. Pas later begreep ik dat dit mijn 
eerste aanraking was geweest met een weten
schappelijk betoog dat bovendien didaktisch, his
torisch, literair en filosofisch uitmuntend was 
vormgegeven. Ik denk dat dit mijn ambitie heeft 
aangewakkerd om na mijn ingenieursstudie zelf 
wetenschappelijk onderzoek te doen. Tijdens de 
oprichtingsfase van Groenlinks bleek er een over
maat aan bestuurders te zijn. Wat een ongekende 
luxe opeens. Ik trok me geleidelijk terug om een 
in 1988 begonnen onderzoeksproject op het ter
rein van de eigentijdse geschiedenis te kunnen 
voltooien. Ik wilde promoveren om te bereiken 
dat mijn liefhebberij op termijn kon worden uit-
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gebouwd tot een erkende, professionele activi· 
te it. 
Nu die promotie achter de rug is, wil ik als histori 
cus proberen mijn betrokkenheid en bekwaam· 
heid op het gebied van socialisme en marxisme 
verder te benutten. Ik ben begonnen aan een bio· 
grafie van Minnaert, een vermaard astronoom, di
dakticus en natuurkundige van 't vrije veld. Maar 
tevens een flamingant. anti-fascist, pacifist, spino
zist, verzamelaar van muziekinstrumenten en par
tijloze communist. Voorts vergaar ik archiefmate
riaal van de Bond van Wetenschappelijke Arbei
ders (BWA), de organisatie van jonge weten
schapsmensen die in de jaren zeventig, geïnspi· 
reerd door marxisme en socialisme, de weten
schappelijke wereld op stelten zette en tal van 
vernieuwingen introduceerde. Ik hoop in beide 
projecten rekenschap te geven van de positieve 
en negatieve kanten van de bijdrage van marxisti
sche zienswijzen aan vraagstukken van weten
schap, cultuur en samenleving. 

Ik ben me ervan bewust dat dit een persoonlijke 
weg is, en dat 'de nieuwe weg van links' in dit ver
haal ontbreekt. Maar het is ook een kwestie van 
ontwennen en bezinnen. Zoals zo velen, mijn 
vrouw en veel vrienden, heb ik er meer dan twin
tig jaar opzitten van rusteloze politieke activiteit 
Na en naast het werk nam dat vier of vijf avonden 
in beslag, plus vaak een deel van het weekeinde. 
Nu is er wat rust. Net op tijd om te zorgen dat drie 
tieners wat meer van me kunnen zien. 
Toen ik dagelijks bestuurder was, hoofdredacteur 
van P&C, verantwoordelijk voor het 'vredeswerk' 
en betrokken bij de eerste stappen naar het latere 
Groenlinks, kende ik tientallen mensen in eigen 
kring en ver daarbuiten die ik om bijdragen voor 
dit blad kon vragen. Het heeft me de laatste jaren 
verbaasd hoe vaak mensen positief reageerden, 
ofschoon ik het idee had dat ik niet meer in de 
rechtmatige positie verkeerde hun een artikel te 
kunnen ontfutselen. 
Een blad dat vrij gaat zweven zoals het onze, kon 
in de overbrugging naar Groenlinks zijn lezers 
een steun in de rug geven, en zo was het in 
hoofdzaak bedoeld, maar het kan niet blijven. 
Het heeft zijn rol gespeeld, en moet nu gaan .. 
Moge het na zijn opheffing door de buitenwacht 
minder bevangen worden beoordeeld dan ervoor. 

Leo Molenaar is redacteur van P&C 

Ik ontleen hier aan mijn proefschrift over 'De 
geschiedenis van het Verbond van Wetenschap
pelijke Onderzoekers (1946-1980)' : Wij kunnen 
het niet langer aan de politici overlaten .... , 
p. 209. 
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Max van den Berg 

Herinneringen 

Wij behoorden thuis tot de sociaal-democratische 
zuiL Compleet met alles erop en eraan. NVV, Het 
Volk, VARA en ik zelf lid van de AJC Meteen na 
de Duitse inval werden we verrast met een serie 
circulaires van krant, omroep en vakbond. 
Het waren moeilijke tijden, maar wat er ook ge
beurde, we moesten vooral lid of abonnee blijven 
want het zou zo jammer zijn als de organisaties 
en instellingen zouden instorten. Aldus de alge
meen geformuleerde inhoud, die ook geschreven 
zou kunnen zijn door een politiek-waardevrije 
vereniging van begoniakwekers. 
De Februaristaking werd voor mij de ommekeer. 
Ik hing mijn AJC-hemd aan de wilgen en spaarde 
geen moeite om de illegale krant De Waarheid op 
de kop te tikken. De laatste twee jaar van de oor
log mocht ik aan de verspreiding mee doen. 

Verpletterende indruk 
De eerste week na de bevrijding op 5 mei 1945 
verkeerde West-Nederland in een vreugderoes. 
Elke straat, plein of gracht had zijn eigen feest. 
Maar toen ik na die week begon te zwerven rond 
het Centraal Station van Amsterdam en de berich
ten van terugkerenden uit de kampen een steeds 
somberder beeld vertoonden, werd het duidelijk 
dat er van mijn familie niet veel meer was overge
bleven. Ook mijn maatje Jozef zou ik niet meer te
rug zien. 
De haat tegen alles wat naar nationaal-socialisme 
ruikt gaat nooit over. Zelfs een halve eeuw later 
kan ik nog verbijsterd zijn over de holocaust. Hoe 
was het mogelijk dat een volk, dat naast Beetho
ven en Brecht, Bauhaus en Die Brücke, Engels en 
Einstein, een machtige linkse beweging en grote 
vakbonden ook Nazi's voortbracht, die in deze 
twintigste eeuw in koelen bloede, via een admini
stratief en technisch modern geleide organisatie, 
miljoenen onschuldige mensen systematisch ver
nietigde? 

De slag om Stalingrad maakte een verpletterende 
indruk op alle mensen in de bezette gebieden. 
Voor het verzetswerk was deze slag de grote om
mekeer. Vanaf toen lag het initiatief niet meer bij 
de nazi's. De sympathie voor de Russen groeide in 
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brede kringen. En het enkele familielid dat het 
kamp had overleefd, was bevrijd door Sovjet-sol
daten. Deze factoren gecombineerd met de actie
ve rol van communisten in Amsterdam tijdens de 
bezettingsperiade maakte het lidmaatschap van 
de CPN volkomen logisch. Niet alleen voor mij, 
maar voor een hele generatie jonge progressief 
denkende mensen. 
De juistheid van deze stap werd binnen een jaar 
bevestigd. In september 1946 vond in Amsterdam 
en wijde omgeving een algemene staking plaats, 
gericht tegen de troepenuitzending naar Indone
sië. Vijf jaar na de Februaristaking verklaarde de 
arbeidersbeweging zich opnieuw solidair met on
derdrukten, ditmaal met het Indonesische volk. 
Nergens ter wereld werd zo massaal geprotes
teerd tegen het koloniale geweld van de eigen re
gering. En opnieuw waren het de communisten 
die daarbij een initiërende rol speelden. (Het lijkt 
me trouwens een goed idee om in 1996 deze sep
temberstaking-1946 op een waardige wijze te 
herdenken. De hoofdstad met zijn grote tradities 
van humanisme, solidariteit en tolerantie zou 
daar een uitstekend kader voor vormen.) 

Niet lang daarna werd mijn CPN-lidmaatschap 
nog eens bevestigd door de kwestie Israël-Palesti
na. Toen bleek dat enkele honderdduizenden jo
den uit de kampen, ghetto's, wouden en de on
derduikadressen het vege lijf gered hadden, ont
stond een onweerstaanbare drang om een veilig 
gebied te creren, waar een herhaling van de holo
caust bij voorbaat uitgesloten zou zijn. Een 
stroom van emigranten zette zich in beweging 
richting Palestina, waar op 14 mei 1948 de staat 
Israël werd uitgeroepen. De Sovjet-Unie was een 
van de eerste landen, die de jonge staat meteen 
erkenden en in de Eerste Kamer diende de CPN 
een motie in met het verzoek aan de regering om 
dit voorbeeld te volgen. Maar het kabinet hield 
vast aan de kronkelredenering, dat de erkenning 
van Israël op het islamitisiche door Nederlandse 
troepen bezette deel van Indonesië een slechte 
indruk zou maken en de motie werd bij gebrek 
aan steun van de andere politieke partijen inge
trokken. Verwerping zou een zeer negatieve uit-



werking op het jonge Israël hebben gehad. 

Succesen en fouten 
Actief lid zijn van de CPN was in de halve, achter 
ons liggende eeuw vol Koude Oorlog en oorlogs
dreigingen niet eenvoudig. Er waren bergen werk 
te verzetten om beperkte resultaten te kunnen 
bereiken. Een enkele maal kwam het tot progres
sieve doorbraken, die op nationaal niveau van po
litieke invloed waren. De CPN was daar meestal 
nauw bij betrokken. 
Twee elementen typeerden deze initiatieven. Het 
betrof hoofdzakelijk optreden vanuit de bevol
king zelf en de successen werden verkregen door 
breed opgezette samenwerking, waarbij irrele
vante meningsverschillen opzij werden gezet. Ik 
denk daarbij aan de kwestie Menten, de Drie van 
Breda, de sociale emancipatieweging in Noord
Nederland met als start de strokartonstaking, de 
democratisering van de universitaire wereld. 
Vooral betekenisvol waren de vredesbeweging en 
de anti-bestek'81 acties. 
Maar naast het soms zeer succesvol optreden van 
de CPN kwamen, mede door de internationale 
ontwikkelingen, ook negatieve aspecten naar vo
ren. Naar mijn mening hebben de verschrikkingen 
van de Tweede Wereldoorlog en de lang aanhou
dende Koude Oorlog in onze kringen geleid tot 
een sterk eenzijdig gerichte kijk op de wereld en 
op de toestand in ons eigen land. Natuurlijk was 
er kritiek op het 'reëel bestaande socialisme'. 
Maar die was te incidenteel, te oppervlakkig en 
schoot absoluut tekort. Ook, denk ik, zijn er orga
nisatorische opvattingen tot stand gekomen, 
mede onder invloed van het illegale CPN-bestaan 
uit de periode 1940-1945, die zich niet verdroe
gen met het in ons land bestaande politieke kli
maat. Zij hebben er toe bijgedragen dat vele 
progressieve mensen onnodig werden gekwetst 
en van ons vervreemdden. Sommige aspecten van 
dat geheel werden niet, onvoldoende of te laat 
onderkend, andere werden bewust of onbewust 
verdrongen of via interne grappen afgedaan. 

Er zijn mensen die spijt hebben ooit lid te zijn ge
weest van de CPN en uitsluitend focussen op de 
negatieve verschijnselen. Anderen roepen luid
keels nergens spijt van te hebben en neigen naar 
nostalgie. Maar dat is allemaal weinig interessant. 
Het gaat er om te leren uit de achter ons liggende 
jaren. Te leren van de successen en van de fouten. 
Daar hebben we anno 1995 het meeste aan. 
Voor het eerst kwam bij de laatste verkiezingen 
een meerderheid niet op of stemde blanco. Er is 
sprake van een welzijnscrisis, die zich onder ande
re uit in politieke afkeer en veel verder reikt dan 
de sociale problemen van de honderdduizenden 
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werklozen, de met achteruitgang bedreigde ou
deren of de WAO-ers, die aan een afschuwlijke 
herkeuringsprocedure worden onderworpen. Het 
gaat ook om onvrede over het onderwijs en de 
gezondheidszorg, de moeilijkere toegang tot de 
rechtbank, het gevoel van onveiligheid, het niet 
oplossen van de meest dringende milieuproble
men en de alsmaar stijgende tarieven. Daarnaast 
hebben de voortdurende reorganisaties in het be
drijfsleven en bij de overheid geleid tot onzeker
heid op de werkplek en, zoals de jongste WAO
keuringen aantonen, tot psychische overbelasting 
van een tot dusver ongekende omvang. Kortom 
er heerst een breed gevoel van onbehagen. 

Weemoed 
Straks zal de 50-jarige herdenking van de bevrij
ding groots en eensgezind worden gevierd. Het 
kan een bijdrage vormen in de vele en veelzijdige 
bewegingen tegen racisme en fascistoïde tenden
sen in Europa en ons eigen land. Even eensgezind 
zullen samenwerkingsvormen uit de bevolking 
moeten worden gevonden om de crisis in het wel
bevinden te kunnen bestrijden, en politieke par
tijen hebben daarbij allang niet meer het alleen
vertoningsrecht. 
De CPN ging op in Groenlinks, waar ik thans lid 
van ben. P&C bleef, in een poging democratisch
socialistisch gedachtengoed te stimuleren. Maar 
een voedingsstroom in die richting bleef uit. 
Ik heb jaren met plezier aan het blad meegewerkt 
en neem dan ook met een zekere weemoed af
scheid. Toch moeten we ons gelijktijdig afvragen 
of de werkelijke vernieuwing van de samenleving, 
of de actieve bestrijding van de veelzijdige crisis 
in ons huidige bestel zich wel in democratisch-so
cialistisch gedachtengoed laat vertalen. Tenzij het 
zou gaan om de aloude strofe Sterft gij oude vor
men en gedachten! 
De overweldigende meerderheid van de commu
nistische kaders uit de jaren tachtig, die zich in die 
partij een brede kritische kijk op de maatschappij 
eigen hadden gemaakt en gewend waren actief 
en doelgericht op te treden hebben hun weg in 
de samenleving gevonden en bekleden veelal ver
antwoordelijke posten, van waaruit nieuwe initia
tieven zouden kunnen worden gecreëerd. 
Ik ben ervan overtuigd, dat nieuwe generaties 
met oorspronkelijk denken over het inrichten van 
een vreedzame, solidaire en tolerante maatschap
pij op eigen wijze bewegingen tot stand zullen 
brengen en langs eigen weg macht daarvoor zul
len ontwikkelen. Ikzelf hoop langs deze (thans 
electronische snel)weg in eigen tempo nog een 
eindje mee te lopen .. 

Max van den Berg is redacteur van P&C 
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De vijfde mei: 
een dag die blijft 

Vijftig jaar geleden werden wij bevrijd van de 
Duitse bezetting en van de nationaal-socialistische 
terreur. Moe en uitgehongerd hoorden wij het 
nieuws uit Wageningen, dat de be-
zetter daar de onvoorwaardelijke 

ren betwisten dat zoiets bestaat. Ter geruststel
ling van de laatste categorie zou ik het vraagstuk 
willen versmallen tot de vraag: is er op z'n minst 

geen Nederlandse identiteit in de 
zin van het touwtrekken om de 

capitulatie van de Duitse strijd
krachten op Nederlands grondge
bied tekende in hotel De Wereld. 

Joop Wolft 

Een golf van energie doorsidderde 
de vermoeiden en uitgehonder
den, die zowaar in staat waren om 
feest te vieren, zo uitbundig en zo 

BEVRIJDING 

enige Nationale Dag die wij bezit
ten, in de zin van een beslist bui
tennatuurlijke drift om op de 
waarde van die dag af te dingen, 
deze liefst te decimeren? Van die 
dag van overwinning en bezin-

langdurig als men het maar één 
keer in een mensenleven kan meemaken. Dit feit 
kan men de generaties van na de grote oorlog 
slechts mededelen, maar het laten meevoelen is 
onmogelijk. 
De Vijfde Mei was de dag van bevrijding, van vrij
heid, die de onze was en zal zijn voor alle genera
ties. Dat laatste is de hoop van waaruit wij leven. 
Het is de enige troost bij het herdenken van de 
honderdduizenden die niet meer onder ons zijn. 
Een halve eeuw nadien is het plicht geworden om 
de waarden waarvoor Vier en Vijf Mei staan, hoog 
te houden, te koesteren en te verdedigen tegen 
aanranding daarvan. De Vijfde Mei heeft diep 
wortel geschoten en de viering daarvan is traditie 
geworden, niet in conserverende maar in vernieu
wende zin. 
Eerst moest het einde van de oorlog bevochten 
worden en later moest de Vijfde Mei als Nationale 
Bevrijdingsdag afgedwongen worden. Hoe onwer
kelijk en paradoxaal! Maar waar is het wel. 

Naargeestig gepriegel 
Juist in deze periode is er een publiek debat gaan
de, althans in de dag- en weekbladen, over bezin
ning op de Nederlandse identiteit, op het nationa
le besef en over het geestesmerk van de Neder
landse gedachte. 
Sommigen proberen dit serieus in te vullen, ande-
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ning in de toekomst een dag van 
falen te maken, twijfel en onrust 

te zaaien, waar vastberadenheid en hoop op de 
toekomst duidelijke contouren heeft? Dat is zeer 
bijzonder, heel specifiek in Nederland. 
Noch in Frankrijk, Engeland en België, noch in 
Duitsland, Rusland of de Verenigde Staten kent 
men dit fenomeen. 
De tijdgenoten, maar gelukkig velen met hen, ge
denken op de avond van de vierde mei de doden 
om in samenhang daarmee op de vijfde mei de 
vrijheid te vieren. 
Anderen hebben deze volgorde: eerst over de zin 
van de offers negatieve beschouwingen wegge
ven, over de eigen bijdrage aan de anti-fascisti
sche strijd zo schamper mogelijk doen en ons val
selijk voor te spiegelen dat ons slechts schuld en 
boete past. Dan pas herdenking van de offers en 
daarna omringd door vraagtekens de viering van 
de vijfde mei. Dit is ieder jaar een naargeestig ge
priegel in de marge van de geschiedenis. Het 
heeft een cyclisch manisch karakter. 
Dat is traceerbaar voor wie zich gedetailleerd be
zig houdt met de geschiedenis van de nationale 
feestdag, de enige die niet geschraagd is op dy
nastie of kerk. Er zijn opinionleaders, politici en 
ambtelijke figuren, aangevuld met een select ge
zelschap volgelingen, die elke keer proberen te 
zorgen dat afbreuk wordt gedaan aan de vijfde 
mei. Zij rouwen niet, maar ruien. 



Nationale snipperdag 
In gesprekken met buitenlanders zijn er onder
werpen, die men het liefst maar niet aanroert. 
Vroeger was het verschil uit te leggen tussen ARP 
en CHU werkelijk ondoenlijk. Nog altijd is het ver
standig om niet in een positie te geraken waarbij 
de carpoolstroken om een explicatie vragen of 
het Nederlandse 'omroepbestel' uit de doeken 
moet worden gedaan. Onmiddellijk staat zo'n ge
sprek bol van de gekte. 
Evenzeer onbegrijpelijk zou het zijn over de ge
schiedenis van de vijfde mei te verhalen. De vijfde 
mei werd reeds in 1946 door het tragische lot ge
troffen, dat het op een zondag viel. Herdenken 
en feesten zou volgens kerkelijke gezagsdragers 
een ontheiliging van de zondag betekenen en dus 
moest het maar worden verplaatst. Van seculari
satie was in die tijd nog geen sprake. Nu kijk ik er 
bijna sprakeloos op terug. 
De regering-Schermerhorn/Drees 
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zucht vervallen waren. Of .... die ervoor geleerd 
hadden om het goede naar het kwade om te bui
gen. Wie zal het zeggen? 
Ondertussen, door alle ontmoedigingen heen, 
hadden wij de Vijfde Mei behouden. Op de avond 
daarvoor legden wij onze bloemen bij de eerste 
monumenten; de doden waren nog zeer nabij. 
Door gemeentelijk of particulier initiatief vierden 
wij de dag daarna de verworven vrijheid, die ove
rigens zijn beperkingen aan ons deed voelen van
wege de politionele acties in Indonesië. Het 
woord van Marx 'geen volk is vrij dat een ander 
volk onderdrukt', stond immers diep in onze geest 
gegrift. 
De vijfde mei verspreidde zich min of meer als een 
wilde plant. De vrijheid is niet geknipt naar de ma
ten van een plantsoen, maar vindt zijn vormen in 
de meest natuurlijke omgeving. De regeerders van 
toen, de parkwachters, hadden in 1947 bepaald 

dat op de vijfde mei 's middags 
zag het als een bedrijfsongeval. 
Hoever stond dit gezelschap af 
van de bevolking. Telkens kreeg 
men op een zondag of christelijke 
feestdag met dat fenomeen te 
maken. In die zin gedroeg de 
staat zich als een thestische staat, 
wat zeker even verwerpelijk is als 
een athestische staat. Maar dat 

Tijdens Koude Oorlog 
vanaf 1 uur vrij gegeven mocht 
worden. In 1948 werd er weer wat 
afgeknabbeld en mocht het vanaf 
4 uur 's middags. Niet alleen de 
gulheid, maar ook de blijheid 
straalde ervan af. 

werd gepoogd de 

vijfde mei 

af te schaffen 

terzijde. 
Bovendien, wat te doen als het op een gewone 
werkdag zou vallen, die vijfde mei? Dat zou geld 
kosten aan de ondernemers, zo werd in het open
baar geredeneerd. Dat kostte een dag produktie, 
nodig voor het herstel van het land. In de kranten 
werd daarop verder gevarieerd, want eigenlijk 
kon er niet één Nationale Bevrijdingsdag bestaan, 
aangezien de datum van de bevrijding in ieder 
deel van het land een andere was. 
Op vijf mei werd de bevrijding van het hele 
grondgebied voltooid, gaf de voormalige illegali
teit ten antwoord. Maar dat was dan wel nadruk
kelijk de bevrijding van het grondgebied in Euro
pa en niet van het Koninkrijk als geheel; Neder
lands-Indië moest wachten tot de Japanners in au
gustus van dat jaar capituleerden. De oplossing, 
door de toenmalige regering bedacht, om Ko
ninginnedag op 31 augustus tot de Nationale Be
vrijdingsdag te verklaren, ging niet door omdat 
koningin Wilhelmina dit faliekant afwees. 

Zo ging het toen in die jaren voort. De argumen
ten over en weer klotsten als de zee in eindeloze 
deining. ledere tegenwerping tegen de vijfde mei 
als nationale dag moest wel komen van lieden, 
die zelfs na een verscheurende oorlog en een 
zware lijdensweg onder de bezetting, in gemak-
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Renate Rubinstein vatte deze pe
riode in haar voordracht op de Na
tionale Viering in 1988, als volgt 

samen: 'Het werd jarenlang gewoonte om de 
werknemers op de v1j"fde mei de middag vrij te ge
ven, dat wil zeggen na vier uur. Aangezien er in 
die tijd nog tot zes uur gewerkt werd, betekende 
dat die twee uur door de werkgevers doorbetaald 
moesten worden en hun gemor was groot. Zo 
groot, dat Drees die toen premier was in 1954 be
kend maakte, dat vijf mei voortaan op 30 april ge
vierd moest worden. Want inmiddels was dat Ko
ninginnedag geworden. Wie persé iets aan de 
vijfde mei wilde doen, moest maar een snipper
dag opnemen. U weet de uitslag al, ook dat ging 
niet door. Integendeel, de verontwaardiging was 
groot. er verscheen een bundel gedichten en ver
halen, getiteld Nationale Snipperdag ... ' 
Een gedenkwaardig boek, dat ondertussen een 
monumentje is geworden. De tegenstroom vanuit 
verschillende levensbeschouwelijke richtingen 
wordt daarin manifest. Het rekent af met alle re
denen die werden opgesomd om de vijfde mei af 
te schaffen. In de woordenvloed van regering en 
Tweede Kamer-leden tuimelden alle oude, reeds 
eerder gehanteerde bezwaren weer over elkaar 
heen. Nederlanders kenden nu eenmaal 'geen 
feestvieren' en met de vinger wijzend werd ge
waarschuwd dat 'er haast een ziekelijke neiging 
was om te herdenken'. 



Koude Oorlog 
De poging tot feitelijke afschaffing van de vijfde 
mei werd gedaan negen jaar na de bevrijding. 
Laat dat goed tot ons doordringen, want het zegt 
veel over het bewustzijnsvermogen van autoritei
ten, om dan nog maar te zwijgen over historisch 
besef. 
Het besluit van de regering bestond niet alleen uit 
gehannes en gestuntel, het had er een kwaadaar
dige dimensie bij gekregen, namelijk het Koude 
Oorlogsdenken en de aanpassing aan de remilita
risering van de Duitse Bondsrepubliek en de be
oogde samenwerking in een Europese Defensie 
Gemeenschap. De Tweede Kamer slikte het onder 
het motto, dat men niet voor communistische mo
ties stemde, want de enige motie die toen werd 
ingediend was die van de CPN, van de oud-con
centratiekamp-gevangenen Henk Gortzak, Jan 
Haken, Rie Lips-Odinot en de verzetsmensen Ger
ben Wagenaar en Paul de Groot. 
In de motie heette het 'dat de 
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tische infectie die de overheersing heeft nagela
ten, concludeert toch: 'Wat niet wegneemt, dat 
de vijfde mei een uiterst belangrijke dag is. Want 
in elk geval heeft op die dag de vervolging opge
houden, en zij is zelfs, al zijn dan tengevolge van 
het geleden leed, en de differentiatie in het leed, 
de spanningen tussen de mensen ten nadele der 
Joden toegenomen, in het huidige Nederland on
mogelijk. Na de Se Mei 194S kan men tenminste 
een artikel als het onderhavige schrijven en publi
ceren en alleen maar uitgelachen worden en niet 
vergast. En dat is geen kleinigheid. Op de Se Mei 
194S is de vrijheid hersteld, ook de vrijheid om 
zelfstandig, oorspronkelijk te zijn, de vrijheid om 
bij alle beperking en beïnvloeding door materiële 
omstandigheden, zichzelf te zijn. Het is een on
schatbaar rijk geschenk der mensen aan zichzelf, 
om elkander niet dood te schieten en alleen maar 
uit te fluiten. 

Oh, ik ben niet zo vreselijk opti
mist. Ik ben bang, dat de dag niet 

vijfde mei als nationale feestdag 
en herdenking van onze bevrij
ding gevierd en behouden moet 
blijven en dat aan de werknemers 
op deze dag betaald verlof moet 
worden verleend.' 

De jaren '40-'45 hebben 
meer zo ver is, waarop ergens in 
Duitsland het eerste standbeeld 
zal worden onthuld van Adolf de 
Grote en dat de wereld dat zal be
grijpen en toestaan. Soms veront
rust mij de gedachte, dat men hem 

zich vastgezet in het 

nationale geheugen 

Het is nodig deze motie weer 
eens af te stoffen. Geen andere 
kamerleden dienden een motie in, ook al waren 
er verschillende pleidooien voor de vijfde mei. In 
Nationale Snipperdag schrijft de sociaal-democra
tische politicus B.W.Schaper: 'Het om hals bren
gen van de vijfde mei in de Kamerzitting van 3 fe
bruari 19S4 was erger dan een misdaad, het was 
een blunder. Wij zouden zelfs zover willen gaan 
er een waarschuwend teken in te zien aangaande 
de gezondheid van onze parlementaire democra
tie anno 19S4.' 
Harry Mulisch in hetzelfde boek: 'Gisteren, 3 fe
bruari 19S4, is de officiële herdenking van de Se 
Mei door een nederlandse regering geannuleerd. 
De grote rol hierbij is natuurlijk gespeeld door ui
terst twijfelachtige zaken, zoals de duitser Ade
nauer en de EDG ("met Duitsland voor een vrij Eu
ropa"), benevens de export naar Duitsland- met 
op de achtergrond het land der onbegrensde en 
steeds verdachtere mogelijkheden. De officiële 
argumenten der regering maken een vrij onhygië
nische indruk.' Duidelijk in die tijd geplaatst. 
schrijft Mulisch verder dat 'de vijfde mei als her
denking en feest een geweldige waarde en juist
heid' heeft, maar dat 'er ook de klad in is geko
men'. 
Abel Herzberg, schrijvend vanuit zijn joodse iden
titeit en niet zonder bitterheid over de anti-semi-
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nodig zou kunnen hebben als een 
onderdeel der geestelijke wapen
rusting, die de agressie smeedt, 

welke zich altijd weer in de mensheid ontwikkelt. 
Laten w1j daartegenover de Se Mei herdenken, 
met alle symbolen, die ons ten dienste staan. La
ten wij ons niet gewonnen geven aan pogingen 
om deze dag te doen nivelleren met andere, ge
wone dagen. Opdat een scheiding voor ons aver
blijve tussen wat mag en wat niet.' 

N.A.Donkersloot eindigt zijn zeer uitvoerige bij
drage door toch een nieuw perspectief te openen, 
waardoor de somberheid, die in het totale boek 
doorklinkt, verbroken wordt. Hij doet de oproep: 
'Die Se Mei was toch voor ons de voltooiïng der 
bevrijding van het gehele land en daarom is het 
de aangewezen dag voor de herdenking ervan 
door het gehele land; en omdat die bevrijding be
tekent het principiële herstel van de rechten van 
de mens en de gelofte die te blijven dienen, zal 
deze bevrijdingsdatum, na de voorafgegane her
denking onzer doden op de avond tevoren, in die 
geest herdacht dienen te worden als een dag van 
de rechten van de mens, van bezinning daarop in 
grote nationale manifestaties en overal waar mo
gelijk in kleiner verband door alle organisaties die 
daarvoor in aanmerking komen .... 
Herstel en vernieuwing, die twee woorden zijn 
ons uit de jaren van bezetting en uit de bevrijding 



bijgebleven. laat ze ons ditmaal toepassen op her
stel en vernieuwing van de dag der bevrijding en 
van de bezinning op haar betekenis, niet 'wegge

moffeld' in een snipperdag maar open en voluit 
tegenover de doorstane aantastingen van de 
rechten van de mens en daardoor op de menselij
ke waardigheid gericht, in manifestaties waarin 
de geestesrichtingen in ons land, gedachtig aan 
de periode voordat zij tot zuilen verstarden, toen 
men elkaar uit gans verschillende gezindheden de 
hand reikte (zoals zuilen dat nu eenmaal nimmer 
kunnen die blijkbaar alleen kunnen ontdooien bij 
nationale rampen) eensgezind blijven gedenken 
waarvoor de strijd heeft gediend en waarvoor de 
strijd zal moeten voortduren, om welke aller
grootste waarden het ging en nog gaat, hoe ver
troebeld ook, waartoe dan ook de Se Mei in 
plaats van vernederd en versnipperd zal moeten 
worden hersteld, door een initiatief en élan uit 
het volk zelf als de dag die op ons aller toekomst 
is gericht, in de geest van de rechten van de mens. 
Moge het Nederlandse volk tot het doen herleven 
van die Gedenkklank in staat tonen op het ogen
blik dat deze dreigt te worden versmoord!' 

Het onafwendbare falen 
In de verte was ondertussen de Gedenkklank 
reeds zachtjes te horen, want regering en parle
-ment kregen nog steeds afkeurende signalen uit 
de samenleving. Anders is het niet te verklaren, 
dat één jaar na de formele verplaatsing en dus af
schaffing van de vijfde mei, in 1955 vanwege het 
tweede lustrum van de bevrijding warempel weer 
de vijfde mei als nationale feestdag, waarop ie
dereen vrij had, werd gevierd. 
In datzelfde jaar werden er in het parlement bij 
de begroting weer nieuwe discussies aangezwen
geld en kwamen er moties van Koersen(KVP) en 
Scheps(PvdA), die zich eerder bij de afschaffing 
van de nationale feestdag hadden neergelegd. De 
eerste motie nodigde de regering uit maatrege
len te nemen ter bevordering van de viering van 
de nationale feestdag. Deze motie werd aange
nomen, maar met een motie die de regering naast 
zich neer legt, kwam men in die tijd ook niet zo
ver. De tweede motie, die aan de vijfde mei een 
vrije dag wilde koppelen, werd verworpen, aan
gezien deze alleen kon rekenen op de steun van 
PvdA en CPN. 
Duidelijk werd, dat het besluit om de vijfde mei te 
integreren in Koninginnedag en dus af te schaf
fen, volledig had gefaald. Dat is geen kleinigheid, 
omdat de verantwoordelijke regering daarmee 
toch schade had toegebracht aan de vijfde mei 
(onzekerheid en verwarring) en aan Koninginne
dag, die normaal gesproken na de oorlog niet 
meer ter discussie stond en waarover brede con-
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sensus bestond. Het is te hopen, dat in de toe
komst niet meer dergelijke manoeuvres zullen 
worden ondernomen, want ook het constitutio
nele koningsschap behoort bij onze nationale 
identiteit. 
In 1958 nam de regering alsnog een zuinige draai 
door te besluiten, dat voortaan om de vijf jaar een 
lustrumviering van de vijfde mei- met een aan de 
ondernemers aanbevolen vrije dag - zou plaats
vinden en jaarlijks gedemptere bevrijdingsteesten 
zouden kunnen worden georganiseerd door die
genen die dat wilden. Die gingen dus hun gang, 
want over particulier initiatief heeft de overheid 
nu eenmaal geen zeggenschap en zeker niets te 
beslissen. Opwekkend was het desondanks niet, 
want het leidde tot desintegratie van herden
kingsactiviteiten op de vijfde mei- in de ene stad 
wel, op de andere plaats niet. 
De onmogelijkheid om de wil van grote en zeker 
direct betrokken delen van de bevolking te nege
ren was desondanks bewezen. 
Maar een ruimhartige erkenning van de beteke
nis van de jaarlijkse viering van de vijfde mei door 
regering en parlement, liet nog wel enige tijd op 
zich wachten tot begin jaren tachtig. 

De omslag 
Lang is er nog gemierd over zin of onzin van de 
vijfde mei. Het gesputter tegen die ene, onver
vangbare dag uit de historie van ons land ging -
aangepast en modulerend met incidentele ge
beurtenissen - zeurderig en dwingerig door in 
een deel van de pers. Het was een aanhoudende 
poging tot erosie van de Bevrijdingsdag. 
Er groeide echter een ander klimaat, waarin de 
schimmels der lafheid en onverschilligheid wel 
moesten opdrogen. Het verschijnen van Pressers 
Ondergang (een nuchter, maar daardoor hartver
scheurend relaas over de vervolging en verdelging 
van het Nederlandse jodendom) en de publikatie 
van De Jongs Het Koninkrijk der Nederlanden in 
de Tweede Wereldoorlog bevorderden en vielen 
ook min of meer samen met de hierboven gesig
naleerde klimaatsverandering eind jaren zestig. 
De gedachten werden geaktiveerd van al dege
nen die samen opnieuw terugkeken op de aller
jongste geschiedenis; en evenzeer van een gene
ratie, die zelf geen deelnemer of ooggetuige was 
in die barre tijd, maar dingen wist uit mondelinge 
overlevering. 
De grote omslag kwam toen Van Agt in 1972 
doende was met de collectieve gratiëring van 'de 
drie van Breda'. De verantwoordelijke regering 
werd halverwege hardhandig gestopt door een 
explosie van opgekropte woede en verdriet van
uit de kring van slachtoffers en verzetsdeelne
mers, maar ook vanuit de breedst mogelijke laag 



van de bevolking. Het 'verdriet van Nederland' 
zou voortaan in het teken van herdenking en be
zinning gesublimeerd worden tot het feest van de 
'bevrijding van Nederland'. 
In 1980 werd een motie van de PvdA en CPN door 
de Tweede Kamer aanvaard, waarin gezegd werd 
dat de vijfde mei de jaarlijkse bevrijdingsdag 
diende te zijn. In 1982 werd dat per Koninklijk Be
sluit bepaald, waarbij ieder jaar het Rijksperso
neel vrijaf kreeg, evenals het onderwijs. Het had 
veel voeten in de aarde, maar het moest zover ko
men om de vijfde mei niet langer op dorpse wijze 
behandeld te zien als een speeltje van wisselende 
politieke verhoudingen en gebeurtenissen. 
Onder de regering-Lubbers werd in 1987 per Ko
ninklijk Besluit een Nationaal Comité gevormd, 
dat sindsdien de Nationale Herdenking op 4 mei 
om acht uur s'avonds op de Dam organiseert, de 
Nationale Viering op 5 mei invult, en vorm geeft 
aan de jeugdvoorlichting over de betekenis en in
houd van beide momenten. 
Vijf mei is vastgelegd als nationale feestdag. Op 
die dag kijken wij inderdaad om ons heen: terug 
naar het verleden, dat ons deed beseffen dat wij 
waarlijk een natie vormden waarbinnen het mo
gelijk was om tegen de onderdrukking in op z'n 
minst voort te bestaan; rondom ons heen, bitter 
ervarend dat er oorlogen woeden en er etnische 
zuiveringen plaatsvinden na een geforceerde ont
binding van het voormalige Joegoslavië; vooruit 
naar een toekomst, die alleen een goede en zelfs 
een betere kan zijn als wij onze grondrechten 
overeind houden, deze bewaken tegen iedere 
aantasting door neo-fascistische en racistische 
stromingen, en bereid zijn de vrijheid te delen 
met anderen in Europa en daarbuiten. Deze zin
geving is niet nieuw, maar is in een lange reeks 
van jaren gegroeid. 

Nationale momenten 
Juist toen een duidelijke zingeving van de vijfde 
mei was ontstaan, werd er onder de titel Discussie 
een campagne ingezet voor de deelname van 
Duitsland aan herdenking en viering van vierde 
en vijfde mei. Voor een weldenkend mens kon het 
niet anders zijn dan het scheppen van een fictie, 
van een non-issue. Onze Bevrijdingsdag is geen 
dag van haat tegen dé Duitsers. Het kenmerk van 
nationale dagen is, dat zij geen internationale da
gen zijn, al zou ik de laatste zijn om te beweren 
dat de vijfde mei geen internationale dimensie 
heeft. Het herinnert nog steeds aan een wereld
brand, die nog niet zover achter ons ligt. De mas
sale komst van geallieerde bevrijders spreekt voor 
zichzelf. Het uit de beproevingen van die oorlog 
geboren Internationale Handvest voor de Rechten 
van de Mens eveneens. 
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Gelukkig heeft minister-president Kok op een be
paald moment een punt gezet achter een vreem
de verwarring des geestes waarin sommigen mee
gesleept dreigden te worden. Hij beschreef her
denking en viering op de steeds weer genoemde 
dagen als nationale momenten. Bij uitstek zelfs! 
De jaren '40-'45 hebben zich vastgezet in het na
tionale geheugen. Als er iets bestaat, dan is het 
zeker dát, niet alleen voor de tijdgenoten maar 
voor vele generaties na ons. 
Flitsende beelden voor de televisie, hoe schok
kend of indrukwekkend ook, worden vergeten. 
Wat eens door een heel volk in al zijn geledingen 
en schakeringen is doorgemaakt, beklijft en 
werkt door in de tijd. Dat laatste is van wezenlijk 
belang en positief. Wie zich afgesloten weet van 
het verleden, zal verloren raken in de toekomst, 
zelfs in de nabije toekomst die gecompliceerd en 
hardhandig zal zijn, waarbij de Rede zoekraakt 
als men niet terug kan gaan tot de waarden waar
voor eens gestreden is. Ik weet dat het zo uitge
drukt een gemeenplaats is, ongenuanceerd naar 
groepen en personen die in een bewogen tijd 
keuzes moesten maken. Bij het terugzien kan niet 
een personalistische analyse voorop staan, maar 
dienen de grote, op waarheid getoetste schetsen 
en panelen in het oog worden gevat. 

Massaal verzet 
De gedachtenlijn, die in het werk van prof. L. de 
Jong vorm heeft gekregen, leidt tot de onaantast
bare conclusie, dat de overvaller en bezetter van 
het Koninkrijk der Nederlanden niet in staat is ge
weest de meerderheid van de bevolking te nazifi
ceren, te germaniseren, daarbij gebruik makend 
van terreur, corrumptieve verlokkingen, bespie
ders en verraders. Dat is op zichzelf een moreel 
wapenfeit, waaruit ook in de komende eeuw veel 
te leren valt. 
Het is ondeugdelijk en onzuiver om sommetjes te 
maken, zoals: er waren een x-aantal verzetsmen
sen, een x-aantal NSB-ers of Nederlandse SS'ers, 
en de overgrote meerderheid van de bevolking 
keek de kat uit de boom. Men krijgt dan een wei
nig vlijend beeld van het Nederland van toen. Het 
is een vervalst beeld waaruit men het recht denkt 
te verwerven neer te kijken op het volk, op 'het 
gemene volk', zoals vroeger door deftige heren 
geschreven werd. 
Hoe komt men aan het aantal verzetsstrijders? 
Simpel door het tellen van de deelnemers aan het 
georganiseerde verzet in de zin van 'intensief, 
over een lange periode en aanwijsbaar leven-be
dreigend', maatstaven die gelden voor het verkrij
gen van een verzetspensioen bij invaliditeit (ge
heel of gedeeltelijk voortkomend uit het verzet 
en de gevolgen daarvan) of voor het verwerven 



van het verzetsherdenkingskruis. Dat zijn waarde
volle geregistreerde gegevens, maar een totaal
beeld van het verzet is dat bij lange na niet. 
Kortgeleden deed dr. C.M.Schulten, directeur van 
het RIOD, op een symposium in Haarlem de uit
spraak, dat wij nooit precies zullen weten hoeveel 
Nederlanders aan het verzet hebben deelgeno
men, maar wel dat er 350.000 onderduikers zijn 
geweest. En dat duidt volgens hem op een vrij 
vruchtbare voedingsbodem, op een massale Ne
derlandse deelname aan het verzet. Dat is een 
controleerbaar juiste uitspraak, die getuigt van 
integriteit. 

Waar ligt de grens tussen verzet en verzetshou
ding? Een ding weet ik zeker: in ons vlakke land 
zou nooit sprake zijn geweest van georganiseerd 
verzet zonder een grote beschermende laag van 
Nederlanders, die zich goed hielden, overeind 
bleven tegenover de bezetter. We hadden in ons 
dichtbevolkte platte land niet eens een klein stuk
je Ardennen als wijkplaats voor verzetsactivisten. 
Ons bergmassief werd gevormd door welwillende 
mensen en het water hielp wat bij het illegale 
transport van wapens in een donkere, maanloze 
nacht. 
De band tussen jongeren en onderwijskrachten 
was er een van kleine en grotere demonstratieve 
uitingen, waaruit bleek dat men de bezetters ver
foeide. Vrouwen vochten om hun kinderen te be
'schermen en in leven te houden. Denk aan de 
hongerwinter! 
Stakers waren er, zowel in februari 1941 als in 
april/mei 1943 en september 1944. 
Verschillende artikelen en betogen van de laatste 
tijd neigen tot een nivellering van goed en 
kwaad, van positieve en negatieve verschijnselen, 
waarbij de eerste verkleind en de laatste uitver
groot worden. Men kan dat de generaties die 
door deze tijd zijn heengegaan niet aandoen. 
Evenmin enig andere generatie! Het gaat immers 
over een historische werkelijkheid, die niet naar 
een modieuze inval of een hedendaagse politieke 
(of diplomatieke?) conjunctuur mag en kan wor
den 'bijgesteld'. 
De houding van Nederland in de grote oorlog te
gen het nazisme behoort tot de Nederlandse 
identiteit. Het duurzaam verlangen naar vrijheid 
is deel van het nationale besef geworden. De 
waarde van die vrijheid hebben we voor de oor
log nooit zo beseft. We kenden het als een pathe
tische uitspraak, als een aanvaardbaar begrip in 
een fraai declamatorium, een verheven abstrac
tie. Wisten wij veel? Neen, toen wisten wij maar 
weinig. 

lda Gerhards dichtregels uit het Geuzenliedboek 
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geven het begrip van pijnlijk ervaren weer als zij 
plotseling de klanken van een carillon hoort: 

En één tussen de naamloos velen 
gedrongen aan den huizenkant 
stond ik te luisteren naar dit spelen 
dat zong van mijn geschonden land. 

Dit spraakeloze samenkomen 
en Hollands licht over de stad 
nooit heb ik wat ons werd ontnomen 
zo bitter, bitter liefgehad. 

Het missen van het 'eigene' doet het bestaan van 
het 'eigene' in diepste wezen pas ontdekken. Met 
het begrip vrijheid is het al niet anders gesteld. 
Het besef van vrijheid is de in de oorlog nog niet 
geborenen nooit deelachtig geworden. Dit is 
géén pleidooi voor een nieuwe bezetting en on
derdrukking. Wel voor het levend houden van 
herinneringen, voor het steeds weer uitlichten 
van de cruciale episodes uit de geschiedenis. 

Nationale identiteit 
Niet alleen in Nederland, maar ook in andere lan
den wordt gezocht naar de wortels van de natio
nale identiteit en naar de waarde van nationaal 
besef. Beide beïnvloeden elkaar en zijn in voort
durende interactie. 
De plotselinge aandacht daarvoor is een soort 
kwalitatieve omslag. Wij waren allen toch 'inter
nationaal' en op z'n minst heel 'Europees'? Natio
naal was uiterst onzindelijk en conservatief. Gaat 
het om hyper-nationalisme, dan is dat onbetwist
baar juist. Maar nationale identiteit en zeker na
tionaal besef zijn dat niet. Hyper-nationalisme 
richt zich tegen andere volkeren en individuen. 
Nationaal besef gaat uit van wat ons als Nederlan
ders sinds heugenis bindt, naast de vele dingen 
die ons ook scheiden. Het effent voor ons ook de 
weg om frank en vrij de band met anderen buiten 
onze grenzen te vestigen en te verstevigen, even
als dat het geval is wat betreft de buitenlanders, 
die naar Nederland komen en hier blijven. 
Vrijheidszin en verdraagzaamheid vormen onaf
scheidelijke waarden. Deze ontwikkelden zich 
niet door de eeuwen heen, omdat wij moreel zul
ke hoogstaande mensen waren, maar uit pure 
noodzaak. Teneinde met soms heftige verschillen 
en zelfs twisten samen te kunnen leven op een 
klein grondgebied. Ook een duidelijk economisch 
belang schraagde deze waarden. 
Vroeger maakte men zich er niet zo druk over, 
want het Nederlander-zijn was alleen al door om
sluiting der grenzen zo vanzelfsprekend. Grenzen 
vervaagden echter en zijn in ieder geval gemak
kelijk overschrijdbaar. Wij ervaren dat heden ten 



dage, terwijl de ware volksverhuizingen in de vol
gende eeuw pas zullen komen. Verdraagzaam
heid is een hoog goed, doch kan in deze tijd al
leen maar overleven als het tot uitdrukking komt 
in actieve verdraagzaamheid. Temeer, omdat de 
Nederlandse samenleving een palet is geworden 
met vele kleuren, een samenleving, die meer en 
meer multi-cultureel zal zijn. In dat opzicht zal de 
verdraagzaamheid nog meer verbonden zijn met 
verscheidenheid en met de noodzaak van zelfre
spect en respect voor de anderen. 

Deze regels neer te schrijven kost niet de grootste 
moeite. Er naar te leven en te handelen vereist 
offers van allen en het overwinnen van angst en 
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een beperkt 'ik-bewustzijn'. Inspiratie om daartoe 
te komen behoort tot de zware bagage, die de 
Tweede Wereldoorlog ons heeft nagelaten. 
Niet op falen in die donkere bezettingstijd leg ik 
de nadruk, maar wel op voorbeelden van moed 
en vrijheidszin. De vijfde mei verzinnebeeldt de 
zekerheid, dat wij ons door moeilijkheden heen 
kunnen slaan en dat wij het ook aan onze ge
schiedenis verplicht zijn. De vijfde mei is niet zo 
maar een gelegenheidsfeestje, niet een boeken
bal, maar een dag waarop de tand des tijds alleen 
maar zich zelf stuk kan bijten. 

Joop Wolff 

Ontsnappingslijnen 1940-1945 

Tijdens de Duitse bezettingsjaren hebben duizen
den Nederlanders geslaagde en mislukte ontsnap
pingspogingen ondernomen richting neutrale of 
geallieerde landen. Het gaat hier om een grote 
verscheidenheid van personen. Joden die aan de 
holocaust wilden ontkomen, neergestorte en 
door de bevolking in bescherming genomen pilo
ten die terug gingen naar Engeland, spionnen die 
informatie naar de geallieerden moesten over
brengen, verzetsmensen die of in veiligheid moes
ten worden gebracht of aan hun regering in bal
lingschap rapport wilden uitbrengen. 

Naast een aantal individuele acties werden vele 
van deze mensen overgebracht via georganiseer
de vluchtlijnen. Deze vluchtlijnen met de daaraan 
verbonden gevaren en angsten worden in het 
Verzetsmuseum Amsterdam in beeld gebracht. En 
onder 'beeld' verstaan we ditmaal iets meer dan 
foto's en documenten. De bezoeker wordt als het 
ware langs de vluchtroute meegenomen en er
vaart de spanning zelf. Men passeert de Neder
landse grens. Maar men belandt ook in een Brus
sels café. De reis gaat verder in een Franse trein
coupé en de demarcatielijn wordt gepasseerd. 
Men klimt over de Pyreneën, belandt in een 

Spaanse gevangenis. Zij die de Zwitserse grens 
passeren worden ondergebracht in een barak. 
Dan volgt na alle elende bij de aankomst in Enge
land de langdurige ondervraging. Maar eind goed 
al goed: voor de Nederlandse vluchteling volgt 
een theevisite bij koningin Wilhelmina. 

De belangrijkste vluchtroute via Brussel en Parijs 
richting Spanje of Zwitserland vormt het hoofd
bestanddeel van de expositie. Maar ook de route 
naar Zweden vanuit Delfzijl of rechtsstreeks over 
de Noordzee naar Engeland komt aan bod. Zelfs 
een unieke ontsnapping met een gekaapt vlieg
tuig! 

Ontsnappings/ijnen 1940-1945 is een spectaculai
re expositie geworden doordat het grondige do
cumentatiemateriaal geplaatst wordt in de eigen 
belevingswereld van toen. Dat geeft een extra ac
cent aan de verzamelde gegevens, afbeeldingen 
en voorwerpen, die op zichzelf al interessant zijn. 

En dan dáár de grens over; ontsnappingslijnen 
1940-1945 is vanaf 26 april te zien in het Ver
zetsmuseum aan de Lekstraat te Amsterdam. 
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De geschiedenis 
van de letter J 

De deur ging op het nachtslot en het verduiste
ringspapier naar beneden. De gordijnen werden 
daar overheen gesloten. Een daglichtlamp werd 
aangezet en wierp een helderwitte 
lichtbundel op de tafel. Daarop lag 

overvalwagen gesleept en naar de Hollandse 
Schouwburg gebracht. Toen mijn moeder en broer 
van het boodschappen doen thuis kwamen, trof-

fen ze mij alleen aan. 
Op 5 juni kwamen de vier gearres

een persoonsbewijs, dat mijn vader 
'georganiseerd' had. Hij was een 
bekwaam decoratieschilder en res
taurateur en dat kwam goed van 
pas. Vol spanning keek ik toe hoe 
hij met een scherp scalpelmesje mil
limeter voor millimeter een plakje 

Max van den Berg 
teerden in Westerbork aan, waar 
mijn vader apart werd gehouden. 
Hij was een strafgeval. Het huis be
schikbaar stellen voor onderdui
kers en het vervalsen van per
soonsbewijzen gold als een ernstig 

BEVRIJDING 

uit het persoonsbewijs wegsneed 
en' dat viermaal herhaalde. Op de 
tafel lagen eveneens de persoonsbewijzen van 
Joel, Judith en Jozef Reens en die van mijn vader. 
Daaruit werd op dezelfde wijze de J weggesneden 
en vervangen door de 'schone' plakjes uit het vijf
de persoonsbewijs. 
Mijn vader had als gemengd gehuwde jood de 
moed opgebracht om de familie Reens bij ons in 
huis te laten onderduiken. Jozef was mijn boezem
vriend. De familie sliep in een verdekte schuil
plaats op de zolder en sloop elke ochtend de trap 
af en laat in de avond de trap weer op. Na lange 
maanden bleek het benauwende thuiszitten on
draaglijk te worden. Het was dan ook niet te ver
mijden dat ze soms een blokje om wilden lopen 
om een frisse neus te halen. Daarom had mijn va
der de J uit de persoonsbewijzen verwijderd en 
kon de jodenster op de kleding achterwege blij-
ven. 

Op 3 juni 1943 werd ons huis door de SD overval
len. Vijf gewapende mannen vlogen de kamers 
binnen en ik moest machteloos toezien hoe mijn 
vader werd geschopt en de zwakke Joel Reens in 
het gezicht werd geslagen. Al spoedig werd de 
vervalsing van de persoonsbewijzen ontdekt en 
dat gaf aanleiding tot nog meer geschreeuw. 
Mijn vader en de drie onderduikers werden in een 
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misdrijf, dat nader moest worden 
onderzocht. 
Op 8 juni 1943 nam mijn vader op 

het spoorwegperron van Westerbork afscheid van 
de familie Reens. Een trein met 3009 joden zette 
zich in beweging richting Polen. Er waren 779 kin
deren onder en 51,4 procent van het transport be
stond uit vrouwen en meisjes. Alles was keurig ge
registreerd. Op het met bloemen versierde station 
van Sobibor schalde luidsprekers een welkoll}slied 
en de mensen werden in de gelegenheid gesteld 
om een kaart naar vrienden of familie in Neder
land te sturen. 'Buurman we zijn veilig aangeko
men'. Enkele uren later werden de 3009 joden ver
moord en de kaarten vernietigd. 
Mijn vader bleef in Westerbork achter voor een 
nader verhoor. Van die tijd is gebruik gemaakt om, 
onder andere door vervalste papieren en hulp van 
binnenuit het kamp, hem los te krijgen. Mijn vader 
was een van de weinige joden die dankzij (het ver
wijderen van) de letter J de oorlog heeft over
leefd. Voor miljoenen anderen was het een merk
teken richting jodenster, richting holocaust. 

De affaire Rothmund 
Waar kwam die letter J toch vandaan? 
Na de annexatie van Oostenrijk door Hitier-Duits
land kwamen via de bergpassen van Tirol joodse 
vluchtelingen uit Wenen Zwitserland binnen. De 
anti-semitisch ingestelde regeringskringen in Bern 



zagen dit met lede ogen aan. Om een eind te ma
ken aan de 'verjoding van Zwitserland' werd be
sloten voor Oostenrijkers een visumplicht in te 
voeren. Een vrij unieke maatregel aangezien vrij 
reizen in geheel West-Europa gangbaar was. 
Maar de Oostenrijkse joden wisselden hun passen 
in voor Duitse en dus bleef het 'vluchtelingenpro
bleem' bestaan. 
De Zwitserse politiechef Rothmund wierp in Bern 
de vraag op of het niet zinvol zou zijn de Duitse 
regering te vragen om in de paspoorten van Duit
se joden een J te drukken. Dan kon bij de grens
controle een jood terug worden gezonden aange
zien het asielrecht in Zwitserland alleen maar 
gold voor politieke vluchtelingen en niet voor 
mensen die op grond van hun niet-ariër-zijn 
vluchten. Bern zag daar wel wat in en Rothmunds 
voorstel werd aan de Zwitserse diplomaten in Ber
lijn doorgegeven. Deze diplomaten gingen daar
op de mening polsen van verschil-
lende Duitse regeringsinstanties. 
Toen volgde een uniek staaltje hy-
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Zwitserland hoofdzakelijk uit economische motie
ven. Bovendien maakte Bern meteen bekend dat 
de Duitse regering had besloten de Duitse joden 
met een J in het paspoort te kenmerken. Tegen
over het parlement werd met geen woord gerept 
over het feit dat de voorstellen van Zwitserland 
zelf afkomstig waren en in een accoord met Ber
lijn waren vastgelegd. Maar nog erger: het proto
kol in het verdrag, waarbij de Zwitserse regering 
zich verplichtte op eventueel Duits verzoek in 
voorkomende gevallen bij Zwitserse joden ook 
een J in het paspoort te plaatsen, werd volkomen 
geheim gehouden. Enkele dagen na het besluit in 
Bern vond in Duitsland de beruchte Kristallnacht 
plaats. Zwitserse joden hadden geen behoefte 
meer om Duitsland te bezoeken. Het protokol 
hoefde niet te worden toegepast. 

Wanhopige vluchtelingen 
Na de Kristallnacht was het voor 
elke democratisch denkende po
liticus duidelijk, dat joden regel-

pocrisie. 
Het voorstel om een J in het pas
poort van Duitse joden te drukken 
werd door het Hitierbewind in eer
ste instantie met een zekere ver
ontwaardiging van de hand gewe-

'Vijf gewapende mannen 
rechte slachtoffers werden van 
anti-semitische discriminatie en 
daarbij vaak in levensgevaar ver
keerden. Toch hield de Zwitserse vlogen de kamers binnen' 

zen, want het zou discriminatie 
van Duitse burgers betekenen! Hit-
Ier streefde in die tijd de emigratie van Duitse jo
den na. En aan belemmeringen bij het 'jodenvrij' 
maken van het Derde Rijk had hij geen behoefte. 
Daarop begon Bern uit een ander vaatje te tap
pen. 
Zwitserland wilde het twaalf jaar oude wederzijd
se visum-vrijstellingsverdrag opheffen. Dat was 
ook niet zo leuk. Berlijn vreesde een domino-ef
fect en daardoor een aanmerkelijke beperking 
van bewegingsvrijheid voor nazi's in alle westelij
ke landen. Maar Ribbentrop had een troef achter 
de hand. Hij stemde toe in het J-teken voor Duitse 
joden, mits dit, op basis van wederkerigheid, ook 
toegepast zou worden op Zwitserse joden. Aan
gezien het voorstel volkomen in tegenspraak zou 
zijn met de Zwitserse grondwet en politiek onver
koopbaar, kwam de hele affaire in het slop. 
De politiek onervaren Rothmund werd naar Ber
lijn gezonden. Aangezien hij verantwoordelijk 
was voor de politieke rust en veiligheid van Zwit
serland, voelde hij niets voor dit wederkerigheids
principe. Hij vreesde interne moeilijkheden. Maar 
het ongelooflijke gebeurde toch. Op 4 oktober 
1938 besloot de Zwitserse regering dat de grens 
gesloten zou worden voor alle Duitsers van niet
arische afkomst. Joden waren geen echte vluchte
lingen, geen echte asielzoekers. Zij kwamen naar 
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regering de deur voor niet-ari
sche Duitsers gesloten, zelfs toen 
in 1942 de massavervolging en 
uitroeiing van joden in alle be-

zette gebieden zich begon af te tekenen. Toen 
wanhopige vluchtelingen uit Nederland, België 
en Frankrijk probeerden de Zwitserse grens te 
passeren, besloot de regering in Bern nogmaals 
om alle mensen die op grond van ras vluchten niet 
toe te laten. 'Ook al zijn daarbij lijf en leven in ge
vaar' staat er letterlijk geschreven. Op 4 augustus 
1942 ging de Franse grens dicht en werden alleen 
al in dat jaar officieel 2539 vluchtelingen aan de 
Gestapo overgeleverd. In 1943 ging het officieel 
om 3344 teruggezonden joodse vluchtelingen. 
Officieel! Maar de Nederlandse documentairema
ker Hans Polak onderzocht de archieven in Bern 
en komt uit op vijftigduizend slachtoffers! 

Nog zie ik het zenuwachtige gedoe van de familie 
Rabbi aan de Amstel, wachtend op het geheime 
transport dat hen via Parijs naar Zwitserland zou 
brengen. Of de gespeelde onverschilligheid van 
de familie Bremer uit de Oosterparkbuurt, die 
hun bezittingen in geld hadden omgezet om de 
reis naar Zwitserland te financieren. Nooit heb ik 
van deze kennissen iets meer vernomen. 

Pas in juli 1944 werden de wrede anti-joodse 
maatregelen in Zwitserland opgeheven, mede on
der druk van de geallieerde opmars en de grote 



oppositie in eigen land. Toch hebben velen ook 
voordien hun weg naar Zwitserland kunnen vin
den, soms door illegale grensoverschrijding, soms 
door het dichtknijpen van een officieel oog. Ook 
werden velen legaal of illegaalliefderijk door ker
kelijke en linkse kringen opgevangen. Daarbij 
speelde de verboden Communistische Partij van 
Zwitserland een belangrijke rol via de legaal wer
kende Rode Hulp. 

Onafhankelijk onderzoek 
Maar wie de J in het paspoort had bedacht, bleef 
voor de Zwitsers geheim, totdat in 1953 de nazi
archieven door de geallieerden werden openge
steld. In maart 1954 beschuldigde 'Der Schweizeri
sche Beobachter' de politiechef Heinrich Roth
mund ervan de uitvinder van de J-stempel te zijn 
geweest. Grote beroering in de pers en gemom
pel in het parlement waren het gevolg. 
Nog dezelfde maand besloot de 
regering om Professor Carl Ludwig 
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ten, zich ten opzichte van het Duitse Rijk het odi
um van 'verjoding' dreigde op te drukken.' 

Paul Gruninger, politiechef van Sankt-Gallen, liet 
in 1938/39 2000 joden illegaal Zwitserland bin
nenkomen. Eind 1939 werd hij afgezet wegens 
ernstig plichtsverzuim. In 1940 werden al zijn pen
sioenrechten vervallen verklaard. Van 1968 tot 
1971 is geprobeerd Gruninger te rehabiliteren en 
zijn pensioenrechten te herstellen. Dat werd door 
Bern afgewezen. De in Israël met de 'Medaille 
voor gerechtigheid' onderscheiden politieofficier 
stierf in 1991 in vrij armoedige omstandigheden. 
De vereniging 'Gerechtigheid voor Paul Grunin
ger' bereikte in 1993 een postume rehabilitatie .... 

Vervolgingsslachtoffer 
Toen mijn vader uit het kamp Westerbork terug
kwam, dook hij onder. Hij weigerde zich aan een 

verplichte sterilisatie te onder
werpen. Hij werkte in een tuin
huis van een kunsthandelaar, die 

'De beelden maakte het 
een onafhankelijk onderzoek te 
laten instellen naar de Zwitserse 
vluchtelingenpolitiek van 1933 tot 
1945. Ruim drie jaar werd aan het /even tot een permanente 

kopieën van bekende meesters 
liet maken, door een specialist 
van valse handtekeningen liet 
voorzien en via veilingen aan 
OW'ers en Duitsers verkocht. Mijn 

rapport gewerkt. Duidelijk bleek, 
dat Rothmund niet alleen de uit
vinder van de J-stempel was ge-

nachtmerrie' 

weest, maar eigenlijk ook als ma-
rionet voor anti-semitische en pro-
Duitse stromingen in de Zwitserse regering was 
opgetreden. Minister Steiger, zijn directe baas, 
was geen anti-semiet, zoals hij stelde, maar sprak 
voortdurend van 'arrogante en ondankbare ele
menten vol dollars en juwelen'. De voorstanders 
van het J-stempel hadden zelfs de euvele moed 
om hun maatregelen in het voordeel van de joden 
uit te leggen. 'Als we veel vluchtelingen hadden 
toegelaten, zou ons land door joden zijn over
stroomd en dat zou tot heftige anti-semitische 
uitbarstingen hebben geleid. En dat wilden we 
vermijden'. De oude regeringspartijen uit de pe
riode 1933-'45 legden tijdens het onderzoek in 
het parlement slappe nietszeggende en ontwij
kende verklaringen af. De zaak had geen actuele 
betekenis meer en moest maar blijven rusten of 
aan objectief oordelende historici worden over
gelaten. 
Uiteindelijk werd het rapport van Carl Ludwig in 
het parlement besproken. Tussen een belasting
wetje en een verkeersreglement in. Daarna werd 
het in het Staatsarchief opgeborgen. Tijdens het 
fletse, lusteloze debatje wist de rechtse parlemen
tariër Kurt Bucher nog naar voren te brengen, dat 
'Zwitserland, door het te veel opnemen van onge
wenste elementen en niet alleen die uit het aas-
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vader was 'gespecialiseerd' in 
Breitner. Ook werden in het tuin-
huis persoonsbewijzen vervalst, 

evenals distributiebonnen en stamkaarten. In de 
hongerwinter sloot mijn vader zich aan bij een 
groep van de Binnenlandse Strijdkrachten. 

Zodra de oorlog voorbij was veranderde hij. Zijn 
explosie van moed sloeg om in het tegendeel. Hij 
werd een uiterst beleefde, beminnelijke bijna on
derdanige man. Zijn ongedurigheid nam zulke 
vormen aan, dat hij in korte tijd het stempel van 
twaalf ambachten en dertien ongelukken kreeg 
opgedrukt. Hij werd somberder, viel pas zeer laat 
in slaap en kon in de ochtend zijn bed nauwelijks 
uitkomen. Over de oorlog praatte hij bijna nooit. 
Uiteindelijk belandde hij in een verfwinkeltje, 
waar hij een tiental jaren als bescheiden bediende 
heeft rond geschuifeld. 
Toen hij na een ernstige depressie in 1970 in aan
merking kwam voor een uitkering als vervolgings
slachtoffer en het financieel royaler kreeg, heeft 
hij tot mijn vreugde nog lange jaren daarvan kun
nen genieten. Op 76-jarige leeftijd begon hij aan 
geheugenverlies te lijden. Wat enkele seconden 
eerder gebeurde, was hij al vergeten. Maar in de 
gesprekken die ik met hem in het bejaardenhuis 
voerde, groeide het thema Tweede Wereldoorlog 
met de maand. 



Hij vergat alles, maar hij wist precies te vertellen 
welke kleren Joel en Judith aanhadden toen ze op 
de trein naar Polen gingen. Hij wist elk detail. Het 
wegvoeren van zijn oude moeder uit het joodse 
ziekenhuis. Zijn bijna-arrestatie op de tram, waar 
hij bij volle vaart was afgesprongen en zijn knieën 
beschadigde. En die details werden groter en be
gonnen zijn gedachten volkomen te beheersen. 
Hij sprak nergens anders meer over en het be
klemde en beangstigde hem steeds meer. Deze 
beelden, de onderdrukte angst en geforceerde 
flinkheid uit de bezettingsjaren drongen angst-
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aanjagend via een actuele leegte door in zijn her
sens en maakte het leven tot een permanente 
nachtmerrie. 
Op 1 december 1988 ging mijn vader op bed lig
gen, sloot zijn ogen, bewoog zich niet meer en 
wilde geen woord meer zeggen. Hij weigerde elk 
voedsel en trok de slang met vochtinbreng van 
zich af. Dertien dagen later stierf hij aan uitput
ting. 

Max van den Berg is redacteur van P&C 

Omgekomen Kunstenaars '40-'45 

Van 7 mei t/m 5 juni wordt in De Nieuwe Kerk aan 
de Dam te Amsterdam een tentoonstelling gewijd 
aan het leven en werk van de (vele) kunstenaars 
die in de oorlogsjaren 1940-45 zijn gevallen. 
De tentoonstelling maakt deel uit van de manifes
tatie Rebel, mijn hart, die dit jaar, bij de herden
king van 50 jaar herwonnen vrijheid en onafhan
kelijkheid, als doel heeft de aandacht te vestigen 
op de betekenis van kunst en kunstenaars in de sa
menleving, in het bijzonder in tijden van dreiging 
en geweld. Door de situatie in Nederland in de ja
ren dertig en veertig in herinnering te roepen en 
aandacht te schenken aan de rol van kunstenaars 
in organisaties van verzet en geestelijke weerbaar
heid, wordt tevens een signaal gegeven om ook in 
deze tijd waakzaam te zijn tegen opkomend extre
misme. 
De titel van de manifestatie is ontleend aan het 
gedicht dat Jan Campert in 1941, kort voor zijn ei
gen arrestatie, schreef naar aanleiding van de eer
ste terechtstelling van verzetsmensen. 

Eerbetoon 
De tentoonstelling is niet alleen een laat eerbe
toon aan de gevallenen, maar zal een representa
tief beeld geven van de beeldende kunst in de 
vooroorlogse jaren. Er wordt aandacht besteed 
aan alle door oorlogsgeweld omgekomen schep
pende kunstenaars die getraceerd zijn: schilders, 

beeldhouwers, grafici, fotografen, architecten en 
vormgevers. Onder de in totaal 75 beeldende kun
stenaars zijn bekende namen als Fré Cohen, Paul 
Guermonprez, Chris Lebeau, Gerrit-Jan van der 
Veen en H.N. Werkman. Enkele minder bekende, 
vaak zeer verdienstelijke kunstenaars zullen aan 
de vergetelheid ontrukt worden. 

Ter begeleiding van de manifestatie zal een fraai 
verzorgd boekwerk het licht zien. Het inleidende 
gedeelte bestaat uit door specialisten geschreven 
historische en kunsthistorische essays. Het tweede 
gedeelte van het boek bevat een zo volledig mo
gelijke inventarisatie van de omgekomen kunste
naars. Dit boekwerk kan, vanwege de uitvoering 
en omdat het kunsthistorisch een leemte opvult, 
beschouwd worden als een monument van blijven
de waarde. 

De manifestatie 'Rebel, mijn hart' is een initiatief 
van de Stichting Kunstenaars in Nederland tijdens 
Oorlog en Bezetting, postbus 1110, 3000 BC Rot
terdam, tel. 010 224 0285. 

Informatie over de tentoonstelling en de publi
katie is te verkrijgen bij Bureau D'ARTS, tel. 020 
624 3333, of bij Didi van Suchtelen-van Hall, 
tel. 020 694 0597. 
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Kunst in verzet 

Vanwege de viering van 50 jaar bevrijding dit jaar 
willen we in deze bijzondere uitgave van P&C spe
ciaal de aandacht vestigen op hen die de bevrij
dingsdag niet meer mochten bele-
ven als gevolg van de moorde-
naarshand van de bezetter. 

Willy la Croix, Amsterdams architect, lid van de 
CPN en actief in het verzet, gestorven in Kdo Ora
niënburg op 19 september 1944, na twee jaar ge-

vangenschap. 

San Verschuuren 
De herinneringen hebben de vorm 
van een collage van bijeenge-

We halen herinneringen op aan sprokkelde brieven, afbeeldingen, 
twee van de duizenden die vielen, 
beiden kunstenaar met een uitge
sproken opstelling en een bewo
gen leven. Hendrik Nicelaas Werk-

CULTUUR 
optekeningen van gebeurtenissen, 
biografische verhalen, verklarin
gen en reconstructies, opdat de le-

man, Groninger drukker, gefusil-
leerd op 10 april 1945 om reden 
van zijn kunstenaarschap, slechts enkele dagen 
voordat Canadese eenheden de stad innamen, en 
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zer zich een beeld kan vormen van 
die tijd en van de personages. Een 
hommage aan twee boeiende en 

menslievende idealisten. 



75 

Willy la Croix 1906-1944 
De speelse tekenaar van het Nieuwe Bouwen 

Een kleine 50 jaar nadat Willy la Croix -38 jaar 
jong- aan ontbering en uitputting is gestorven, 
verscheen zijn naam op een straatnaambord in 
het Amsterdamse Osdorp, als blijk van blijvende 
herinnering. Hij was één van de duizenden Neder
landse verzetsslachtoffers van de Duitse Nazi's. 
Wat is zijn geschiedenis? Wat maakt hem bijzon
der? Kortom, wie was Willy la Croix? 

Als jongeman was hij in de crisis van de jaren der
tig communist geworden. Hij was gezien de maat
schappelijke staat zeker niet voorbestemd tot die 
politieke keuze. Hij was in Vreeland geboren als 
kind van niet onbemiddelde ouders. Zijn vader, de 
architect G.la Croix, behoorde bij wat is gaan he
ten 'De Amsterdamse School', een groep bouw
meesters die in het voetspoor van Serlage de 
volkswoningbouw in de hoofdstad een menselijk 
innerlijk en een 'kunstzinnig' uiterlijk gaven. 
Door hen is het aanzicht van Amsterdam op vele 
plekken tot en met bruggen en straatmeubilair 
aan toe gedurende de eerste decennia van onze 
eeuw bepaald. De jonge Willy is in een bewust mi
lieu opgegroeid, als enig kind zeer gehecht aan 
zijn ouders. In 1923 zijn beiden binnen een half 
jaar overleden. Datzelfde jaar deed hij zijn intre
de in de befaamde Haarlemse Kunstnijverheids
school, toegelater. op grond van zijn onmiskenba
re bekwaamheden als 'zeer goed tekenend kind'. 
Maar ook een kind met ideeën, inventief, vrolijk, 
dol op verkleedpartijen, zeer sociaal en vol hu
mor. Met hem zijn daar onder andere ook Arthur 
Staal en Niegeman, latere deelgenoten aan de ar
chitectenbeweging 'De 8'. 

Bewogenheid en engagement 
Vermeldenswaard voor zijn verdere ontwikkeling 
is zijn bezoek, samen met Staal en Niegeman- aan 
de Parijse Wereldtentoonstelling in 1926, dat een 
grote indruk op hem maakte; en de versiering die 
hij datzelfde jaar maakte voor de 1 mei-viering in 
Haarlem. In 1928 begint hij een studie aan de 
Avondschool voor Hogere Bouwkunst aan het 
Waterlooplein, waarna hij zich architect mag noe
men. Om in het onderhoud van zijn gezin -hij was 
in 1928 getrouwd met Grethe Hansen- te voor
zien, trad hij in dienst van de Gemeente Amster
dam als tekenaar bij de jonge afdeling Stadsont
wikkeling, die onder leiding stond van de ver
maarde Van Eesteren. 
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Als architect treed hij wel beroepsmatig in het 
voetspoor van zijn vader, maar niet qua artistieke 
en bouwkunstige oriëntatie. Hij voelde zich sterk 
aangetrokken tot het 'Nieuwe Bouwen', een rich
ting die sterk onder invloed stond van Le Corbu
sier. Rationeel, functioneel, constructivistisch, anti
romantisch, anti-decoratief, dat waren zoal de 
kenmerken daarvan. Hetgeen goed aansloot bij de 
maatschappelijke bewogenheid en het politieke 
engagement in die tijd. Immers, het Russische con
structivisme, de Russische Oktober-revolutie oe
fenden in de jaren twintig een grote invloed uit op 
de jonge generatie kunstenaars. In haar artikel uit 
1981 over architecten die aan de Nazi-terreur zijn 
bezweken, wijst Juliette Roding op het feit dat er 
juist onder de functionalistische architecten veel 
slachtoffers zijn gevallen. Dat geldt ook voor Ne
derland, waar vier leden van de functionalistische 
groep 'De 8 en Opbouw' omgekomen, gefusilleerd 
of weggevoerd zijn: Bob Neter, C.Brusse, Koen 
Limperg en Willy la Croix. 
Willy la Croix was lid van de 'illegale' ambtenaren
groep van de CPN in Amsterdam. 'Illegaal', omdat 
er voor het lidmaatschap van de communistische 
partij een 'ambtenarenverbod' gold. Zijn activiteit 
als communist zette hij voort in bezettingstijd. 

'De 8 en Opbouw' 
In de jaren van de grote economische crisis was er 
weinig emplooi voor de jonge achitectonische gar
de van het Nieuwe Bouwen. Tekenaar la Croix 
heeft dan ook maar een beperkte architectonische 
nalatenschap kunnen samenstellen. Tot echt bou
wen is het helaas niet gekomen. Wel doet hij mee 
aan diverse prijsvragen in de tweede helft van de 
dertiger jaren, waarbij zijn inzendingen de nodige 
aandacht trekken. Dat geldt voor een ontwerp 
voor een arbeiderswoning, voor de toren van de 
Grote Kerk in Den Haag, en in het bijzonder voor 
een nieuw stadhuis in Amsterdam (op het Frede
riksplein). Samen met zijn vriend A.Bodon zendt 
hij in onder nr.79. Wanneer de goeroe van het 
Nieuwe Bouwen, Ie Corbusier, in 1939 de expositie 
van de ontwerpen bezoekt, is hun inzending één 
van de weinige die zijn voorkeur krijgt, anders dan 
die van de traditionele jury. 
Zeer zichtbaar echter was Willy la Croix' aandeel in 
de architectenbeweging 'De 8', later -na de fusie 
met de Rotterdamse 'De Opbouw'- omgedoopt tot 
'De 8 en Opbouw'. Al in 1934 wordt hij daar de se-
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Uit het relaas van Colette la Croix, opgetekend januari 1990 

"Acht-en-een-half jaar was ik toen ik op 
de morgen van de 23ste april1942 wak
ker werd en meteen, zoals altijd, naar 
de slaapkamer van mijn vader en moe
der liep. Ik wist dat vader ook altijd 
vroeg wakker was en dan met mij 
opstond. Dan ging hij aan zijn tekenta
fel zitten en kreeg ik een stuk papier. 
Dan vroeg ik: "vader, hoe teken je nu 
een fiets" en daarop tekende hij met 
een paar lijntjes een fiets, en dat was 
met meer dingen zo. 
Toen ik in de slaapkamer kwam lagen 
daar onze buren van beneden in vaders 
en moeders bed! De details van deze 
gewaarwording ben ik vergeten, maar 
niet vergeten ben ik dat mijn zusje 
Tineke en ik naast elkaar bij de wastafel 
stonden en enorm ijverig onze tanden 
poetsten, want we wisten dat vader 
daar zo op gesteld was. We gingen 
gewoon naar school, maar konden niet 
gewoon naar huis. Tineke ging naar de 
benedenburen en ik naar buren ver
derop. Goede kennissen dorsten het 
zeker niet aan om ons in huis te nemen 
en familie hadden we bijna niet." 

"Een vreselijke tijd, een tijd waarin 
Tineke en ik een nog hechtere band 
met elkaar gekregen hebben dan we al 
hadden. Na zes weken stond dezelfde 
buurvrouw die toen in het bed van 
vader en moeder lag bij school, met de 
mededeling dat er thuis een verrassing 
was. Ik voel nog die spanning toen ik 

achter op haar fiets zat en ik ons huis 
zag. Wie stond daar in de erker?: moe
der! Wat heerlijk, alleen vader niet. 
Twee-en-een-half jaar hebben we er 
over in spanning gezeten en verdriet 
gehad. Zijn brieven en het weinige wat 
we over hem hoorde was: eerst Wete
ringschans, dan Amersfoort, daarna 
Vught en vervolgens Sachsenhausen." 

"Vaak ben ik met hem meegeweest 
naar Galerij 7, waar het kantoor van 'de 
8' was. Vader ging daar dikwijls heen in 
het weekend; omdat hij secretaris van 
'de 8' was had hij daar vaak wat te 
doen. Dan tekende ik daar, of speelde 
ik op de lange galerij. Ook ben ik enkele 
keren meegeweest naar Hildo Krop, ik 
denk dat vader voor zijn werk bij de 
gemeente dingen moest bekijken. 
Prachtig vond ik het daar tussen al die 
beelden. Ook bezoeken aan Rietveld in 
Utrecht zijn een blijvende herinnering." 

"Hij was een strenge, zeer consequente, 
maar lieve vader. Je gaat hem natuurlijk 
idealiseren. Maar ook kennissen van 
vroeger beamen het. Hij was zo dol op 
ons, dat hij ons altijd mee nam naar zijn 
collega's. Wij waren ook de kinderen 
van 'de 8'. Met een gedeelte van zijn 8 
collega's gingen we ook op vacantie. 
Meestal naar de 'Leperkoen'. Kennissen 
en aanhang van zijn collega's gingen 
ook mee, zodat we vaak met een hele 
grote ploeg waren en we de hele 

'Leperkoen' afhuurden. De Bodons, de 
Karstens, de Van Eesterens, de Merckel
bachs, de Bijhouwers en de Niegemans. 
Het waren fantastische vacanties met 
enorm fijne herinneringen." 

"Naderhand heb ik pas begrepen dat ze 
op ideologisch en politiek gebied ver
schillende meningen hadden, maar ook 
veei respect voor elkaar, zodat 'de 8' 
toch goed gefunctioneerd heeft. Ik 
geloof dat vader er een grote invloed 
op gehad heeft achter de schermen, 
want na zijn arrestatie was het min of 
meer afgelopen. Coen Limperg was 
gefusilleerd, Bob Neter en min vader 
waren in een concentratiekamp, A. Elzas 
en Hein Salomonsen waren ondergedo
ken; 'de 8' was geschonden. 
We gingen altijd mee als er weer een 
nieuw gebouw of woonhuis of een inte
ressante tentoonstelling te bewonde
ren viel. In april '42 kwam daar plotse
ling een einde aan. Alles viel weg, wat 
is dat een inbreuk op je leven, eerst een 
heel fijn gezin te zijn met zeer intense 
en actieve bezigheden. Dat was afgelo
pen omdat je vader een anti-fascist was. 
Zijn grootste prioriteit was betaalbare, 
goedgebouwde woningen voor arbei
ders te maken. Een leven op te bouwen 
waarin de ene de andere niet uitbuit, 
een zeer vredelievende persoonlijk
heid." 

Uit 'Herinneringen aan Willy la Croix', A.Eizas, Forum no.4, 1947 

Als het een van de doelen van de mens 
is 'te worden wat hij is'- als hem hier
voor tijd was gegeven - als hij zich had 
kunnen voltooien - dan had zijn werk 
buitengewoon belangrijk kunnen wor
den, omdat hij zoveel in zich had- cre
atief vermogen - controlerende rede -
moed. 
Er behoort moed toe om te werken aan 
een Raadhuisproject voor Amsterdam 
waarvan je van te voren zeker bent dat 
het toch niet wordt bekroond - mee te 
doen aan de prijsvraag voor een Raad
huis te Doetinchem zonder links of 
rechts te kijken - onbeïnvloed door de 
samenstelling van de jury. Gelukkig 
voor Willy's zelfbewustzijn is succes ook 
zijn deel geweest. Van de A.et A-prijs
vragen won hij er verschillende. Hoe 
uitstekend was zijn oplossing voor de 
bekroning van een toren in Den Haag. 

In de bekroonde prijsvraag voor een 
leeszaal laat hij zijn stedebouwkundige 
aanleg zien - ongevraagd (maar 
daarom gelukkig niet ongewenst) ver
andert hij de situatie op een werkelijk 
verrassende wijze en projecteert 
daarop het gebouwtje- pretentieloos
schoon en functioneel. Zijn stedebouw
kundige aanleg demonstreert zich ook 
in andere projecten ( ... ). Wat jammer
wat ontzaggelijk jammer dat hij nooit 
iets gebouwd heeft. Geen enkel huis -
hoe klein ook, heeft hij ooit gebouwd. 
Alles wat we van zijn hand kennen- zijn 
studietekeningen - zijn prijsvragen -
zijn illustratief werk, het zijn vruchten 
van gestage avondarbeid-zijn dagtaak 
had hij aan de afdeling Stadsontwikke
ling van Publieke Werken. Als we zijn 
werk aldus zien -wat heeft Willy dan 
ontzaggelijk hard gewerkt. 

Hij bezat in sterke mate wat Frederik 
van Eeden eens 'de intuïtie voor het 
recht' noemde. Hij behoorde tot een 
generatie die na de Eerste Wereldoor
log gestaard had naar de puinhopen die 
een mislukte mensheid van de samenle
ving had gemaakt. In zijn jonge jaren 
had hij het 'sterft nu oude vormen en 
gedachten' hartstochtelijk meegezon
gen. Zijn intuïtie voor recht was de oor
zaak dat hij zich niet boog voor de vij
and, maar zich schrap zette. 

Een gevoel van grote weemoed 
bevangt ons, als we bedenken dat hij 
geen deel zal hebben aan het grote 
werk van de wederopbouw. In onze -
van nature zo zwaarwichtige Hollandse 
samenleving- kunnen we de speelsheid 
van zijn hand en geest zo moeilijk mis
sen. 
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Ontwerp voor Coöperatiefhuis 1937 tekening: 
W. la Croix 

cretaris van. Het maandblad met dezelfde titel ge
tuigt, ook inhoudelijk -al was het maar dank zij 
zijn herkenbare speelse illustraties- van zijn aan
wezigheid. 
En hoewel Willy la Croix ten stadhuize was aange
nomen om zijn tekencapaciteiten aan het fameu
ze Uitbreidingsplan van 1935 te wijden, leefde hij 
zich ook daar uit in vrij werk, dat hij -zo nodig
onder de bestektekeningen verborg. Zijn enthou
siasme voor het Nieuwe Bouwen en de organisa
tie 'De 8' stak hij op zijn werk evenmin onder 
stoelen of banken. En daarbij kwamen de politie
ke discussies in die zo roerige en bedreigende pe
riode van het opkomende fascisme en oorlogsge
vaar. 

Fatale aprildag 
En die oorlog kwam. Een oorlog en bezetting die 
ook Willy la Croix noodlottig werden. Op 23 april 
1942 wordt hij samen met Grethe gearresteerd, 
op verdenking van illegale activiteit, die hij inder
daad verrichtte. Twee maanden zit hij in het Huis 
van Bewaring aan de Weteringschans. Daarna is 
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hij tot maart 1943 gevangene in het kamp Amers
foort, gevolgd door het concentratiekamp Vught, 
waar hij als tekenaar-schrijver op de 'Schreibstu
be' moet werken. Hij ziet kans af en toe briefjes 
uit het kamp te smokkelen, waarin hij zich een 
standvastig man en toegewijd vader toont. 
Zijn jongste dochter Colette, acht jaar toen vader 
en moeder bij het ontwaken op die fatale april
dag ineens afwezig waren, is nooit meer het ge
voel van spanning en verdriet volledig kwijt ge
raakt dat -de na 6 weken vrijgelaten- moeder en 
twee dochters twee-en-een-half jaar heeft be
heerst. Tot tenslotte bekend werd, dat hun man 
en vader op 19 september 1944 was gestorven. 
Dolle Dinsdag, 5 september 1944, is ook hem fa
taal geworden. Kampgenoten van Willy la Croix 
vertellen van zijn ongebroken houding in Vught, 
waar hij hun wel had toevertrouwd dat hij een 
transport naar Duitsland "niet zou overleven". 
Dat transport kwam op de dag dat heel Neder
land in een euforie verkeerde over de nabij ge
droomde bevrijding. Veertien dagen later stierf 
Willy la Croix: niet in het kamp dat zijn bestem
ming was, maar in de hal van de Heinkei-Werke in 
Oraniënburg, waar hij met anderen was onderge
bracht omdat Sachsenhausen 'vol' was .... 

Nu staat zijn naam op een bordje van een straat in 
Amsterdam, de stad waaraan hij als architect zijn 
talent had willen wijden. 

Bronnen: 

Maandblad 'De 8 en Opbouw', 1934-1942, 
Amsterdam 
Willy la Croix 1906-1944, samenstelling Colette 
Metz-la Croix, met tekstbijdragen van Wim 
Klinkenberg, Amsterdam, 1990 
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H.N.Werkman 1882-1945 
De drukker van het paradijs 

In het begin van de jaren twintig had Hendrik 
Werkman, die toen 40 jaar was, een drukkerij met 
ruim twintig man personeel. Dat was in die tijd 
een grote onderneming. Hij was daardoor een 
vooraanstaand burger van de stad Groningen, 
waar hij -op zijn vroegste jeugd na- zijn hele leven 
heeft gewoond. Hij tekende en schilderde al veel 
in zijn vrije tijd. Hij was zelfs lid van de Groningse 
kunstvereniging 'De Ploeg' en deed mee aan ten
toonstellingen. Maar de afstand tussen hem en de 
beroepsschilders was toch zo groot, dat Jan Wie
gers een prent die hij aan Werkman schonk, van 
het opschrift voorzag: voor den Heer H.N.Werk
man. Blijkbaar werd hij wel gewaardeerd, maar 
bleef men toch de deftige ondernemer in hem 
zien. 
Maar dat zou spoedig anders worden. Zakelijke 
moeilijkheden stapelden zich op; zijn bedrijf 
moest geliquideerd worden. Met een zware schul
denlast trok hij naar een zolder van het grote pak
huis aan de Lage der A, waar hij opnieuw een 
drukkerijtje begon. Dat was het einde van zijn za
kencarriere, maar tegelijkertijd zijn artistieke be
'vrijding. 

Eigen, unieke techniek 
Omdat de zaken slecht bleven gaan, had hij tijd 
voor experimenten. In die jaren ontwikkelde 
Werkman een geheel eigen techniek om zijn 
prenten te drukken. Hij was begonnen met grote 
houten afficheletters of de achterkanten ervan op 
de handpers af te drukken. Niet om de conventio
nele betekenis van de letter, maar om de pure 
vorm. Later rolde hij met de inktrol banen kleur 
direct op het papier, of met de kant van de rol ra
felige lijnen. Kleine scherpbegrensde vormen 
stempelde hij met de hand. De stempels waren 
letters, tekens en lijnen uit de zetkast. De laatste 
jaren voor de oorlog ontwikkelde hij zijn techniek 
van het papiersjabloon. Dikwijls werden in één 
prent verscheidene van deze werkwijzen toege
past. Stukje voor stukje opgebouwd als een colla
ge vergde elke prent zodoende tientallen hande
lingen. 
Maar op de waardering van enkele mensen na, 
bleef hij erg eenzaam. Als Sandberg, directeur 
van het Stedelijk Museum in Amsterdam, zijn her
innering ophaalt aan zijn eerste bezoek aan 
Werkman in 1939, schrijft hij: "Hij was het niet ge
woon dat onbekenden hem om der wille van zijn 
kunst opzochten. Vrienden trouwens ook niet. Er ... 
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was verwondering in hem, misschien iets van 
wantrouwen, zoals dat is bij mensen, die er zich 
bij neergelegd hebben om eenzaam te zijn. Hij 
sprak eenvoudig, een beetje moeizaam contact 
zoekend met de bezoeker. Achter die eenvoud 
voelde je toch een rijk leven. Het duurde even 
voor hij er toe kon komen om zijn werk te laten 
zien. Toen kwamen de kleine en grote portefeuil
les met kleurige en zwarte prenten. Mensen in 
tropische landschappen, vreemde planten, een
voudige geometrische komposities uit zetmateri
aal opgebouwd, expressionistisch-dadaïstische 
gedichten met grote letters eenvoudig uit op 
goedkoop papier gedrukt. Een warme nieuwe 
wereld sprak daaruit." 
"Het onderwerp meldt zich zelf en wordt nooit 
opgezocht..." schreef Werkman in 1941 aan zijn 
vriend, dominee August Henkels. Zijn rijke ver
beelding vond de onderwerpen overal. In zijn di
recte omgeving waar hij inspiratie vond in "de 
schoorstenen en de duiven en de voorbijvarende 
schepen, het trappenhuis, het doolhof van gan
gen en deuren, de gekke combinaties van balken 
en beschotten". Op zijn fietstochten door het 
Groningse land, op een wandeling door de stad 
waar bijvoorbeeld de nieuwe draaideur van het 
postkantoor hem trof. Maar ook aan de muziek is 
menige prent te danken. "Die inspireert mij en 
geeft mij beelden voor het grijpen-, zei hij ervan 
in wederom een brief aan Henkels in 1941. 

Maar toch heeft hij ook telkens weer een stimu
lans van buiten af nodig om hem tot een grote 
produktiviteit te brengen. In 1923 waren dat de 
contacten met avant-garde groepen elders in Eu
ropa die tot stand kwamen door de uitwisseling 
van pamfletten en tijdschriftjes. In 1929 was dat -
om een ander voorbeeld te noemen- zijn reis naar 
Parijs. Maar de belangrijkste stimulans ondervond 
hij pas tijdens de bezetting. 

'De Blauwe Schuit' 
In de maanden mei en juni 1940 waren de Neder
landse, Belgische en Franse legers opgerold. De 
bezetter was begonnen -aanvankelijk heel voor
zichtig en bijna ongemerkt- door de ene verorde
ning na de andere uit te vaardigen het bestuurs
apparaat onder druk te zetten. 
De verschrikkingen van de oorlog deden hem dro
men van een paradijselijk eiland, vrouweneiland, 
waarheen hij vlucht "omdat het op deze wereld 



haast niet meer uit te houden is" (brief aan Julia 
Henkels, juli 1942). In de zomer en in de herfst van 
1942 ontstond de verbeelding van zijn droom in 
een reeks van vierentwintig prenten. Maar het 
meest nog werd Werkman in de oorlogsjaren 
geïnspireerd door de opdrachten van de clandes
tiene uitgeverij 'De Blauwe Schuit'. In de herfst 
van 1940 nam de bezetter de eerste discrimine
rende maatregelen tegen de joden in Nederland. 
Drie vrienden, Adri Buning, August Henkels en 
Ate Zuidhof wilden daar iets tegenover stellen, 
dat weerstand tegen deze eerste stap op een hel
lend vlak zou moeten oproepen. Zij kozen daar
voor een gedicht van Nijhof uit, dat voor deze ge
legenheid geschreven leek. Dat werd de eerste 
van een reeks van veertig uitgaven van 'De Blau
we Schuit', door Werkman geïllustreerd en ge
drukt. 
Behalve voor ' De Blauwe Schuit ' drukte Werk
man dat jaar ook deeltjes voor de Voliere-reeks, 
een onderneming van mr. W.H.Nagel en mr. 
W.H.Overbeek, twee jonge juristen, die elk een 
'geheim' dichterschap koesterden. De eerste uit
gave in deze serie was 'Een suite van de zee' van 
Nagel, die toen nog niet schreef onder het pseu
doniem J.B.Charles. Spoedig volgden in dezelfde 
serie 'Meisje' van Gerrit Achterberg en 'Ter ken
nismaking' van mr.Overbeek, die schreef onder 
het pseudoniem Marten Drossaard. 
Op 15 augustus 1942 waren in St.Michielsgestel 
de eerste gijzelaars doodgeschoten, een gebeur
tenis die voor Vestdijk aanleiding was geweest tot 
zijn gedicht 'De doode zwanen'. Het werd een 
van de indrukwekkendste publikaties van deze 
uitgeverij. 
Met het oog op de bevrijding, die men toen zeer 
nabij achtte, werd vast de 'Reizang van Burgers' 
van P.C.Boutens gedrukt. "om ter rechter tijd ver
deeld te worden onder de vrienden van De Blau
we Schuit". Het werd de laatste uitgave in een 
reeks van veertig, maar het duurde nog bijna een 
jaar voor de burgers in vrijheid hun rei konden 
zeggen. 

'Chassidische Legenden• 
In februari 1941 gaf Henkels hem 'Die Legende 
des Baalschem' (1932) van Martin Buber ter le
zing. Martin Buber, geboren te Wenen en in Jeru
zalem gestorven in 1965, heeft zijn leven voor een 
groot deel gewijd aan de studie van het chassidis
me. De verhalen uit 'Die Legende des Baalschem' 
pakten Werkman onmiddellijk. "Als ik zulke ver
halen lees" schreef hij "komt op een gegeven mo
ment een beeld voor ogen dat door geen ander 
meer verdrongen wordt" (brief aan Henkels, april 
1941 ). Geholpen door het stimulerende enthou
siasme van Henkels -die ook de begeleidende tek-
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sten schreef- ontwierp en drukte Werkman tussen 
juni 1941 en december 1943 de twee portefeuilles 
'Chassidische Legenden' met twintig illustraties. 
Het is een enorm werk geweest. Ettelijke tiendui
zenden handelingen zijn nodig geweest om de 
oplage van twintig exemplaren te drukken. Het 
resultaat was een nieuw hoogtepunt in zijn werk. 
Door de openlijk beleden solidariteit met de jood
se landgenoten is het een monument geworden 
van geestelijk verzet. Het ademt ook de vrijheid, 
het vertrouwen en de levensvreugde om der wille 
waarvan het verzet heeft gestreden. 

Zo brak dan 1944 aan, het illegale jaar bij uitstek. 
Henderduizenden Nederlanders leefden nu on
dergedoken, velen met valse papieren, een enke
ling zelfs vermomd. Geen onbekende was te ver
trouwen, verraders zaten overal en niemand liet 
naar buiten iets blijken van zijn innerlijke gezind
heid. Deze sfeer vindt men verrassend terug in 
Werkmans druksels uit deze tijd, waarin mensen 
zonder gezichten verschijnen, wezens met een 
masker voor, soms met iets dat zich laat herken
nen als een valse snor. 
Vanwege de slapte in het drukkersbedrijf is hij dat 
jaar voortvarend begonnen. "Nu ik de handen 
wat meer vrij heb, ben ik druk aan de druk met de 
vrije bladen. De eerste schuchtere pogingen lig
gen al weer ver in 't verleden, de vrijheid neemt 
hand over hand toe om de opkomende ideeën 
vast te leggen op de wachtende maagdelijke vel
len carton en papier. Januari is goed besteed al 
bood de duisternis op vele dagen weinig gelegen
heid om met verrukking aan het werk te gaan. 
Stormvlagen brachten uitkomst en veegden de 
lucht schoon, nu kunnen we haast spreken van 
een stormperiode van tien dagen aan een stuk. In 
dat vliegende weer gaan er toch haast onafgebro
ken vele vliegtuigen over zodat de huizen dreu
nen en sidderen en deuren rammelen." 

Geallieerde opmars 
Op 6 juni gingen de geallieerden in Normandië 
aan land en de hoop op een spoedige bevrijding 
kreeg nieuwe brandstof. "Zou inderdaad de be
slissing al zo nabij zijn? Het is bijna ongelooflijk 
dat binnen een of twee maanden het einde zou 
kunnen zijn". Maar direct daarna kwam het be
richt, dat zijn vriend Paul Guermonprez, die enke
le maanden tevoren uit zijn gijzelaarschap was 
ontvlucht. opnieuw was gegrepen en nu gefusil
leerd. Hij had zich na zijn vrijlating aan sabotage
werk gewijd. "Ik voel dat ik in Paul een van mijn 
beste vrienden verloren heb ... In Voorschoten zei 
hij eens dat je eigenlijk aan niets moest gaan 
hechten, aan geen goed en misschien bedoelde 
hij ook wel aan geen mens. Het scheen mij daar-
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Uit een brief aan August Henkels. 14 februari 1942 

Dezer dagen vernam ik dat er een paar mensen 
gefusilleerd zijn, van wie ik er een heb ontmoet des
tijds, hij was toen journalist maar had zich niet laten 
inschakelen als zodanig. Ed. de Neve, wat hij deed 
weet ik niet en nog minder waarvoor hij is gedood. 
Wat jij schrijft over de zorgen van het onderwijs en 
het verzet dat opkomt zie je nu overal langzamer
hand aan de dag komen tengevolge van de verschil
lende pogingen om het volk iets op te dringen waar
van het niet gediend is en niet gediend kan zijn, juist 
omdat het import is en niet ons eigen. 
Zo hoorde ik van een protest van de artsen dat door 
4500 van de 6000 artsen in Nederland is getekend. 
De kunstenaars hebben insgelijks een protest aan 
den Rijkscommissaris opgesteld en daarop worden 
nu handtekeningen verzameld. Indien niet minstens 
1200 handtekeningen verzameld worden, wordt het 
niet aangeboden. 
Als je ziet wat er zoal door de gemiddelde schilder 
gemaakt wordt dan kan ik mij indenken in de ver
zuchting die menig werkelijke kenner van schilder
kunst moet slaken over zoveel misvatting. Zie de 
heren staan langs de wegen met hun ezeltjes en 
kwasten en palet. Winterlandschappen bij de vleet, 

aan de lopende band haast. Het is troosteloos, wat 
denken die schilders dan van de kunst. 

Een tentoonstelling van wat ik gemaakt heb en nog 
hoop te maken, al is ze vermoedelijk nog ver in het 
verschiet, zou ik gaarne beleven, al was het alleen 
maar om te komen tot een totaal-conclusie: is het 
wat en betekent het wat. 
Dat is voor mij zo goed als een levensvraag. Er 
gebeurt zoveel in een mensenleven dat niets om 
hakken heeft, je doet zoveel wat zonder zin is, om 
van betekenis te zwijgen. Ik neem aan dat ieder die 
zijn werk zo compleet mogelijk bijeenziet zal zeg
gen: dat heb ik uit mijn diepste wezen en naar mijn 
beste kunnen gemaakt. Dat zal ik ook kunnen zeg
gen. De vraag is maar: heeft het betekenis. 
Betekent het iets als kunst, want daar gaat het ten
slotte om. Je kunt het zelf wel geloven, maar weten 
doe je 't niet, dat moet per saldo blijken. Ik weet wel 
dat jij en enkele anderen zullen antwoorden dat dit 
wel het geval is. Onnodig te zeggen dat mij dat goed 
doet omdat ik ten opzichte van mijzelf en mijn werk 
nog maar al te zeer een twijfelaar ben en dat ook 
wel zal blijven. 

Uit een brief aan August Henkels, 3 maart 1942 

We vernamen het ontstellende bericht dat er een 50-
tal vooraanstaande beeldende kunstenaars gearres
teerd zullen worden als antwoord op de overhandi
ging van het protest dat door ruim 1900 schilders en 
beeldhouwers en literatoren is getekend. Wie dat 
zijn is nog niet bekend, maar de Federatie-voorzitter 

is alvast de eerste, bij van Zweeden is huiszoeking 
gedaan -van hem is sedert enige dagen niets meer 
vernomen; hij is secretaris. Pareau-Scheltema wordt 
gezocht, vier keer is een poging gedaan hem te pak
ken. 

Uit een brief aan August Henkels, 13 maart 1942 

Er gebeuren dingen die met geen pen zijn te 
beschrijven, dingen die haast niet te begrijpen zijn 
dat ze gebeuren. En dat zal nog zo voortgaan en 
waarschijnlijk -laat ons maar gerust aannemen van 
zeker- nog veel erger worden. 
Vanmorgen was ik nog bij een joodse dame, aan wie 
alles ontnomen is. Ik wilde haar troosten maar kon 
geen woord uitbrengen, zij was veel sterker dan ik. 
Grote tranen welden in haar ogen, maar ze wee
klaagde niet en vertrok geen spier van haar gezicht, 
ze weende van binnen. Een hondse behandeling was 
haar aangedaan. Toen ik vroeg of ik iets voor haar 
mocht doen, schudde ze glimlachend het hoofd. Op 

mijn vraag of ze geld nodig had antwoordde ze 
eveneens ontkennend. Toch stond ze voor de groot
ste moeilijkheden, geen ogenblik zeker van hetgeen 
er verder met haar zal gebeuren. Hoe lomp moet het 
dan wel klinken om tot zulke mensen te zeggen: 
moed houden. Zij die dagelijks tien keer meer moed 
tonen tegenover het lijden dat hun aangedaan 
wordt en nog te wachten mag staan. 

Hoe weinigen zijn er maar, die het internationale 
van de catastrofe zien, waarvan de afloop waar
schijnlijk de grootste verschrikkingen in zich bergt 
en waaraan geen ontkomen mogelijk is. 



om toe dat hij in het leven teleurgesteld is gewor
den doordat hij eigenlijk niet kon bereiken wat 
hij had gewild ... Ik kan je niet zeggen hoe beroerd 
ik de laatste dagen geweest ben ... Ik kan mij ge
heel indenken in zijn houding, maar ik zou hem 
nooit volgen. Niet omdat ik zo bar gehecht ben 
aan alles wat dierbaar is en aan zoveel moois. En 
het leven zelf? Als het noodlot treft of als het tijd 
is om op te stappen zou ik er nu we/ in kunnen be
rusten, maar vele dingen weerhouden mij tenmin
ste nog om het levensgevaar te zoeken". 
De schok van dit plotselinge sterven zette hem 
weer aan het werk. "Daarbij moest ik mij erg into
men om niet gejaagd te werken" schreef Werk
man. 
Bommen vallen in de omgeving, er wordt een po
litie-luitenant doodgeschoten, In Middelsturn val
len doden bij een gevecht tussen illegalen en 
Duitsers. "Oe overvalwagen snort weer langs de 
wegen." Telkens staan er bekendmakingen en 
executies in de krant. "Je bent nooit zeker van je 
leven op 't ogenblik, nu het naar een beslissing 
toe gaat", valt te lezen in een brief aan Henkels. 
Half augustus had Werkman te kampen met een 
inzinking ten gevolge van de voortdurende span
ning. "Het leven gaat gebukt onder allerlei gebo
den en beperkingen die je ziet te omzeilen en die 
elke dag worden overtreden. Zelfs mijn kalme na
tuur kan daar op den duur niet tegen". 

Het stormachtige tempo, waarmee in deze zomer 
de doorgebroken geallieerden door Frankrijk en 
België joegen, bracht ook Nederland in een be
vrijdingsroes. De wildste geruchten braken los. 
Ook de Duitsers raakten onder de indruk van de 
geallieerde successen en begonnen haastig hun 
biezen te pakken. "Het Scholtenshuis, oord der 
verschrikkingen, wordt ontruimd en naar Win
schoten verplaatst", berichtte Werkman aan Julia 
Henkels. Hoe voorbarig deze vreugdevolle tijding 
was, zou hij zelf ervaren. 
Omstreeks 1 oktober was de noodtoestand com
pleet. De levensmiddelenvoorziening was tot ver 
onder het minimum gedaald. Elektrische stroom 
werd niet meer geleverd, wat voor Werkman tot 
gevolg had dat hij zijn drukkerij moest sluiten. 
"De drukkerij staat al een paar weken stil", ver
nam Julia Henkels op 20 oktober. "Oe stroom is 
afgeneden en ik heb ongeveer de helft van het 
lettermateriaal moeten inleveren. ( . .) Drukken 
heb ik in tijden niet gemaakt, een paar schilderij
en zijn erbij gekomen. Verder doe ik niet veel 
meer dan brandhout zagen en kappen en wande
len om warm te blijven". 
Al heerste er in Groningen nog geen directe hon
gersnood, zoals in de grote steden in het westen, 
het was er toch mondjesmaat en vaak minder dan 
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dat. "Het valt niet mee om wat bij elkaar te schar
relen", aldus Werkman in een lange brief op 14 
januari. 

Zonder vorm van proces 
In de ochtend van de 13de maart 1945 werd 
Werkman, die alleen thuis was, door een overval
ploeg van Duitse en Nederlandse SD-ers gearres
teerd. Voor verhoor werd hij overgebracht naar 
het Scholtenshuis, waar die jaren de Dienststelle 
des Sicherheitsdienstes und der Sicherheitspolizei 
was gevestigd. Na dit verhoor werd hij opgesloten 
in het Huis van Bewaring aan de Hereweg, dat 
dienst deed als Polizeigefängnis. Daar werden op 
dat ogenblik enkele honderden politieke gevan
genen vastgehouden. 
Helemaal opgehelderd is deze arrestatie nooit. Na 
de bevrijding heeft een gevangengenomen SD-er 
verklaard, dat Werkman ervan werd verdacht een 
uitgave van De Bezige Bij te hebben gedrukt, 
waarin een spotvers op Hitier voorkwam. Dat 
moet het boekje 'Moffenspiegel' geweest zijn. 
Dat werkje was echter niet door Werkman, maar 
in Den Haag door H.de Koningh vervaardigd. De 
Bezige Bij werd, als uitgesproken illegale uitge
verij, door de Duitsers met felheid gezocht. De 
drukkerij Werkman had er part noch deel aan. 
Niettemin sloegen de SD-ers enkele persen stuk 
en in de woning aan de Prinsesseweg werd een 
huiszoeking gehouden, die echter geen politiek 
materiaal aan het licht bracht. Dominee Henkels, 
die bij Werkman logeerde en 's morgens naar de 
Universiteitsbibliotheek was gegaan, liep 's mid
dags bij het thuiskomen in de val. Ook hij werd 
naar het Huis van Bewaring gebracht. Daar zaten 
dan de mannen van de Blauwe Schuit: Werkman 
boven in een cel, Henkels beneden. Zij zouden el
kaar niet meer zien. 

Blijkbaar was de SD van mening dat zij een zeer 
gevaarlijke vondst had gedaan, want alle schilde
rijen en druksels in huis en drukkerij aanwezig 
werden als 'bolschewistische Kunst' en 'surrealisti
sche Schweinerei' in beslag genomen en naar het 
Scholtenshuis overgebracht. Slechts door de on
verschrokkenheid van het dienstmeisje Dina, dat 
zich van geen wachtpost iets aantrok en rustig het 
huis binnenging, zijn enkele stukken gered. 
Intussen was de oorlog in Europa zijn laatste fase 
ingegaan. De Engelsen openden het offensief 
met een luchtlanding over de Rijn, Canadese een
heden rukten op door Gelderland, Overijsel en 
Drente. Net zo min als elders bleken de Groningse 
gevangenismuren tegen dit goede nieuws be
stand. De spanning onder de gevangenen steeg 
met de dag: de bevrijding was in aantocht, maar 
wat zouden de Duitsers doen? Bijna dagelijks 



ging mevrouw Werkman op het Scholtenshuis 
pleiten voor de vrijlating van haar man, tegen wie 
immers niets steekhoudends was ingebracht. De 
Duitse commandant beweerde iedere keer, dat 
het onderzoek nog niet was afgesloten. 
Naarmate de geallieerde tankspitsen dichter bij 
Groningen kwamen, werden de bewakers nerveu
zer. Regelmatig werden nog groepen gevange
nen weggevoerd naar Duitsland om daar te werk 
gesteld te worden. Naar deze 'arbeidstranspor
ten' werd door de gevangenen reikhalzend uitge
zien: het betekende immers, dat men uit handen 
was van de SD en dat direct levensgevaar niet 
meer was te duchten. 
Wat is de directe aanleiding geweest tot de fusil
lades van 8, 9 en 10 april? Wie heeft het bevel ge
geven tot deze trieste en zinloze wraakoefening? 
Bij de later gevolgde processen tegen de betrok
ken SD-ers is over dit punt nooit opheldering ver
schaft. Op het Rijksinstituut voor Oorlogsdocu
mentatie neigde men naar de mening dat er een 
telexbevel uit Den Haag moet zijn gekomen om 
driemaal tien gevangenen dood te schieten, als 
represaille voor het optreden van de Binnenland
se Strijdkrachten in het opmarsgebied van de Ca
nadezen. En inderdaad bestond het merendeel 
van de gefusilleerden uit gevangengenomen BS
ers. 
Die zondag reed her eerste transport van tien 
slachtoffers in een overvalwagen naar Anlo, waar 
zij in de bossen werden gefusilleerd. Een dag later 
volgde de tweede groep. Dinsdag 10 april, 's mor
gens in alle vroegte, werden opnieuw tien gevan
genen uit hun cellen gehaald. Werkman was 
daarbij. Na aankomst op het Mandeveld werd het 
terrein afgezet en een kuil gegraven. Het is niet 
na te gaan of dit gebeurd is door de gevangenen 
dan wel door de SD-ers. Daarna werden in de mis
tige morgen de tien gevangenen doodgeschoten. 
Onder hen bevonden zich een veearts, een NH
predikant, een oudburgemeester, een aannemer, 
een landbouwer en H.N.Werkman, drukker. 

'Un peintre assassiné' 
Hoe is juist Werkman terecht gekomen tussen de 
dertig gevangenen, die op het laatste moment 
nog gefusilleerd moesten worden? De SD-com
mandant op het Scholtemhuis beschikte over een 
lijst van alle politieke gevangenen in het Huis van 
Bewaring. Achter elke naam stond een groen of 
een rood kruisje. Wie een rood kruisje had, was 
'Todeskandidat', ook al was daar geen rechter 
aan te pas gekomen. Werkman had zo'n rood 
kruisje. Het bevel om driemaal tien gevangenen 
te fusilleren mag dan uit Den Haag zijn gekomen, 
de beslissing om Werkman op de lijst te zetten is 
genomen door de SD in Groningen. Wat mag dan 
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wel de aanleiding zijn geweest om deze zacht
moedige man, die geen controleerbare verzets
daad had verricht, naar het vuurpeleten te verwij
zen? 
De Groningse politie zag het als volgt: "Het uit de 
weg ruimen van de heer Werkman -van enige 
vorm van proces is nimmer sprake geweest- moet 
alleen worden gezien als wraakoefening van een 
op zijn laatste benen lopende Sicherheitspolizei, 
die hoewel men bedoeld feit [het drukken van de 
'Moffenspiegel'] niet kon bewijzen, toch wel in 
zijn werk de kunstenaar herkende die sterk anti
nationaal-socialistisch dacht." 
Henkels, tot nauwkeuriger oordelen bevoegd, 
ziet Werkmans doodsoorzaak symbolisch in het 
groene paard met rode stippen op zijn druksel 
'Het circus'. "Ik hoorde dat de SD-mannen tot ra
zernij gebracht waren door het aanschouwen van 
zoveel ontaarde kunst. Dit moet het zijn geweest, 
want anders was er niets dat zulk een afloop kan 
verklaren. Het is het groene paard met rode stip
pen geweest, dat hun moordlust heeft opgewekt 



in deze laatste dagen waarin een mensenleven 
minder dan ooit telde. ( .. ) Dit nationaal-socialis
me, dat geen enkele oorspronkelijke gedachte 
bezat, werd machtig omdat het opeens de ver
gaarbak werd van alle rancunes, alle bitterheden, 
alle domheid, alle wraakgevoelens, alle moord
lust." 
Zijn biograaf Hans van Straten zegt hiervan: "Het 
is een logische en voor de hand liggende gedach
tegang, maar waarschijnlijk geen volledige ver
klaring. De razernij, die de SD-ers bewoog bij het 
zien van Werkmans produkten, laat zich alleen 
verklaren doordat zij er nog iets méér in herken
den dan alleen 'ontaarde kunst'. Het zal deze lie
den, grootgebracht met de lectuur van Julius 
Streichers anti-semietische hetzeblad 'Der Stur
mer', stellig niet zijn ontgaan dat een aantal van 
deze werken een uitgesproken joods karakter 
vertoonde. In Werkman herkenden zij niet alleen 
de 'Judenfreund' -zulke mensen hadden ze meer 
ontmoet, helpers van joodse onderduikers wer
den regelmatig opgepakt en verdwenen dan voor 
negen maanden of een jaar naar een concentra
tiekamp- maar bovenal het unieke fenomeen van 
een kunstenaar, die in zijn werk gestalte gaf aan 
de joodse geest. Dit ging hun begrip te boven. Zo 
iemand hadden ze nog nooit gezien. Was er al
leen sprake geweest van 'surrealistische Schwei
nerei', dan was de maker daarvan hoogstens be
stempeld als een curieuze, maar in politiek op
zicht ongevaarlijke gek. Dit geval was echter in 
hun ogen eindeloos veel kwalijker: een schilder, 
die in zijn werk een diepe verwantschap toonde 
met het jodendom." Daarmee was zijn lot beslist. 
De 'Baalschem'-reeks heeft zijn doodvonnis beze
geld. Werkman is gevallen als een van de laatste 
slachtoffers van de 'Endlösung der Judenfrage'. 
De eenvoudige Groningse handelsdrukker, aan-

83 

l!l 
z 
0 

"" > 

"' 
"" <( 

<( 

0 

vankeiijk gevangen in het vooroordeel van zovele 
Nederlanders tegen hun joodse landgenoten, la
ter diep geschokt door de jodenvervolgingen in 
Duitsland en als weinigen geboeid door de 'Chas
sidische Legenden' van Martin Buber, stierf als 
een Chassid: zijn laatste daad was het doorgeven 
van de oude wonderverhalen aan zijn celgenoten. 
Zijn dood was het rechtstreeks gevolg van zijn 
identificatie met de joodse cultuur. 
Twee dagen later drongen de Canadezen de stad 
binnen .... 

Triest was het lot van de in beslag genomen druk
sels en schilderijen. Op zondag 15 april waren de 
Canadezen door de Herestraat en omgeving op
gerukt tot bij de Groet Markt. Daar hadden de 
Duitsers een aantal gebouwen in staat van verde
diging gebracht, ook het Scholtenshuis. Na een 
korte wapenstilstand, die de omwonende Gronin
gers de gelegenheid gaf een goed heenkomen te 
zoeken, begon de beschieting. Granaten sloegen 
in het gebouw, dat weldra in lichte laaie stond. 
Om kwart voor tien klonk een zware ontploffing: 
de Duitse munitievoorraad ging de lucht in. Aan
genomen wordt, dat in dit uur alle in beslag ge
nomen werken en documenten van Werkman in 
vlammen zijn opgegaan. 

Bronnen: 
Hendrik Nicolaas Werkman, de drukker van het 
paradijs, Biografie, Hans van Straten, Meulen
hof, Amsterdam, 1963 
Brieven van H.N.Werkman 1940-1945, Privé
Domein nr.1 0, Arbeidersper Amsterdam, 1968 
Chassidische Legenden; verbeeld door 
H.N.Werkman, Wolters-Noordhoff, Groningen, 
1982 
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Wat blijft 

wat mij bij blijft 
nee, niet de vertraagde treinen 
en de nachten in de mitropa 
met zwervers en dronken 
soldaten 
en ook niet het heldere afscheid 
aan de grensovergangen, de angst 
voor het scheiden en 
weerkeren 
en het weerkeren zelf ook niet, 
niet de grote gebaren 
en de stemverheffingen blijven mij bij, 
het wachten niet 
en niet het verval 
van wat was stilgezet, 
niet het stroeve licht 
in de hallen en bureaus 
en de tijd niet, die zo verdicht was 
dat alles daarin draagbaar werd 
en de vergeefse woede niet 
om wat we niet wisten 
en niet het verdriet 
dat ik niet heb willen kennen, 
de herinneringen aan het gedenken van de 
balseming van 
de ontbindende engelen zullen mij niet bij 
staan 
als ik geen engelen meer zie, 
misschien wel het sneeuwen 
van de amandelboom, misschien staat mij 
de smaak van de amandelen 
die jij voor mij tussen twee keien openbrak 
na een lange droge zomer 
nog bij, als jij 
mij al niet meer bij bent gebleven 
misschien 
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wat bij mij blijft, dit 
gezicht in mijn handen, dit gezicht 
en het geprevel blijft, 
de hand die opschenkt, 
inschenkt en morst 
de hand die roert, 
het kopje naar de mond brengt 
en terugzet, dat blijft mij, 
mij blijft de storing 
van de organen onder het vel, 
dat mij vreemd wordt als het geslacht 
dat ik met de handen omvatte, 
die uit de amberen ogen een lok 
streelden, op de mond de vingers streel
den, 
die in lente en herfst 
van de blinde natte katjes 
de keel dicht drukten en knakten, 
waar ik wijs houdt de pijn 
die daar is, zich niet op 
toch, zeer nabij is mij 
dit vreemde lichaam, het is een 
lijf dat mij overleeft, o lijf 
in de stilte 
tussen twee schreden, het roerloze ogen
blik 
voor ik inadem 
sta mij bij 

Hans Groenewegen 
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De mens in zijn 
• omgev1ng 

Vijftig jaar sociale fotografie 

In dit fotokatern presenteren we werk van twee 
fotografen die vijftig jaar naoorlogse sociale foto
grafie 'overbruggen': Dolf Kruger en Rachel Cor
ner, respectievelijk erkend foto-
graaf met een lange staat van 

maatschappelijke betrokkenheid uit te drukken. 
Van 1948 tot 1951 werkte hij als free-lance foto
graaf voor het dagblad De Waarheid, daarna was 

hij tot 1960 in vaste dienst bij die 
krant. 

dienst en beginnende fotografe. 
Dolf Kruger, geboren in Zwitser
land in 1923, raakte in Amsterdam 

San Verschuuren 
Dolf Kruger was na de oorlog ze
ker niet de enige fotograaf met 
linkse sympathieën, maar hij heeft 

verzeild vanwege een opleiding 
aan de Zeevaartschool, die hij in 
de oorlog moest afbreken, waar
na hij enkele jaren onderdook. Na 

FOTOKATERN 
meer dan één ander in Nederland 
de schaduwzijde van de Wederop
bouw fotografisch vastgelegd. In 

een andermaal afgebroken studie 
raakte hij in 1946 bevlogen van 
het medium fotografie, om er nooit meer van los 
te komen. 
Rachel Corner, in 1969 in Amsterdam geboren, 
raakte geïnteresseerd in fotografie in het basis
jaar aan de Rietveld-academie, waarna ze de Fo
tovakschool in Den Haag één jaar bezocht. Sinds
dien werkt ze als free-lance fotografe aan eigen 
projecten, onder begeleiding van de Rietveld-aca
demie. 

Dolf Kruger: 
het wezenlijke laten zien 

Met een tweedehands Rolleiflex zette Dolf Kru
ger in 1946 zijn eerste schreden op de weg van de 
professionele fotografie. Zijn echte leerschool be
gon een jaar later bij Carel Blazer. Hij leerde bij 
hem niet alleen de fotografische techniek te be
heersen, maar ook het laten zien wat essentieel is 
voor een gegeven onderwerp. Die gerichtheid op 
het haarscherp weergeven van de essentie van 
een onderwerp is kenmerkend voor zijn werk ge
bleven. 
In Nederland richtte, kort voor en vlak na de oor
log, een handvol fotografen het camera-oog, met 
alle aandacht voor het detail, consequent op de 
mens in zijn omgeving. Voor Dolf Kruger vormde 
de fotografie vanaf het begin een middel om zijn 
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opdracht van de krant vond hij de 
onderwerpen voor zijn foto's op 
straat, in bedrijven, bij demonstra-

ties, huisuitzettingen en andere maatschappelijke 
wantoestanden. 
Voor Dolf Kruger is fotografie 'betrokkenheid bij 
het onderwerp' en 'proberen het wezenlijke te la
ten zien'. Dat bleef zo toen hij er voor koos om De 
Waarheid te verlaten en als free-lance fotograaf 
te gaan werken. "De werkelijkheid is geen secon
de hetzelfde. Maar alles wat gebeurt, laat sporen 
na. Ook licht laat, kaatsend tegen onze omgeving 
en brekend door een lens, een spoor achter op 
film en geeft daarmee de kans op een herkenbaar 
stilstaand beeld" (1) 

De foto's van Dolf Kruger uit de wederopbouwpe
riode zijn inmiddels historische documenten. We 
drukken er hier zes van af. Ter toelichting op het 
getoonde geven we de tekst weer die Dolf Kruger 
zelf op de achterkant van de foto's heeft geschre
ven. 

Rachel Corner: Nederlands 
fotografieklimaat stimuleert 

Onder begeleiding van de Rietveld-academie 
werkt Rachel Corner aan haar eigen projecten. 
Haar interesse gaat vooral uit naar mensen en hun 
situatie. Fotografie is een goed middel om daar
van iets te laten zien. Ze legt zich toe op reporta-
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Foto 1: Vertrek Groote Beer uit Amsterdam naar Indonesië. 

ges, waarbij de sociale context tot zijn recht kan 
komen. Zo reisde ze ruim een jaar geleden door 
Albanië. Ook werkt ze voor het blad over zigeu
ners O'Drom van de Lau Mazirel-stichting. 
Het voordeel van de begeleiding aan de Rietveld
academie is, vindt ze, dat het werk vergelijken kan 
worden met dat van anderen, maar ook met ande
re fotografiestijlen. Het is heel stimulerend om 
naast reportagefotografie ook geconfronteerd te 
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worden met studiowerk of meer kunstzinnige fo
tografie. Rachel Corner vindt het fotografiekli
maat in Nederland heel goed. Er wordt veel goed 
werk geleverd, waar ook makkelijk kennis van is te 
nemen door de veelheid aan galeries en fotoboe
ken, wat door onderlinge vergelijking stimulerend 
werkt. Ze heeft bewondering voor autodidacten, 
die in eenzaamheid zelf beslissingen moeten ne
men en afwegingen maken. 
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Foto 2: Vrouwen demonstreren gelijktijdig achter het CS tegen de koloniale oorlog. 

Van Rachel Corner tonen we in dit katern zes fo
to's. Vier daarvan zijn afkomstig uit de reportage 
over Albanië in 1993. Ze laten alledaagse taferelen 
zien uit het Albanese leven, van de rij voor een lo
ket tot zigeuners aan de rand van Tirana. De laat
ste twee foto's zijn gemaakt op Paddy's Market, de 
al honderdvijftig jaar oude markt in het centrum 
van Glasgow in Schotland, gesticht -naar verluid
door arme leren (in Schotland 'Paddy's' genoemd), 
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die hier probeerden hun kostje bij elkaar te schar
relen. En nog steeds vervult de markt die functie 
voor arme inwoners van deze stad. 

(1): Dolf Kruger fotografie 1948-1984, tekst Flip 
Bool, Uitgeverij Fragment, Amsterdam, 1987. 
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Foto 3: Werkloze landarbeiders verbeteren weg in Houtigehage op eigen initiatief (1951 ). 



89 

Foto 4: Huisuitzetting in de Jordaan (1955). 
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Foto 5: Bouwvakstaking in Amsterdam-West; de stakers trekken naar het NVV-hoofdkantoor op 
de Stadhouderskade (1956). 
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Foto 6: Jonge arbeiders voor deRegou-fabriek in Maastricht (1956). 
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Een koninklijke reis en 
de naweeën van een 

oorlog 

Het is op 17 augustus vijftig jaar geleden, dat na 
de nederlaag van het Japanse militarisme de Re
publiek lndonesia werd uitgeroepen. Deze Repu
bliek moest haar bestaan tegen 
twee militaire acties van de vroe-

Recentelijk verscheen een herdruk van de Exces
sennota van 1969. (1) Er blijkt duidelijk uit, dat er 
gruweldaden en geweldsmisdrijven hebben 

plaats gevonden, waarop de term 
oorlogsmisdaden van toepassing 

gere Nederlandse overheersers 
verdedigen en ze deed dat met 
succes. 

Joop Morriën 
is. De nota kwam tot stand onder 
het kabinet-De Jong, nadat er 
grote opschudding was ontstaan 
over een interview in VARA's ac
tualiteitenrubriek Achter het 
Nieuws met Joop Hueting, een 

Het is hier niet zozeer de bedoe
ling een historische beschouwing 
over de proclamatie te schrijven, al 
zou het zeker interessant zijn meer 

INDONESIE 

te. vertellen over de omstandighe-
den waarin zij tot stand kwam. 
Jongere nationalisten en communisten speelden 
op de achtergrond een belangrijke rol en over
tuigden de aarzelende Sukarno en Hatta ervan, 
dat de Japanse capitulatie en het daarbij ontstane 
machtsvacuüm een unieke, gunstige situatie had
den geschapen. Het gaat in dit artikel vooral om 
de naweeën van de Nederlandse politiek, die zich 
tot op de dag van vandaag doen gevoelen. 

Verdringing 
Voor de regering en voor vrijwel geen enkele par
tij in ons land was erkenning van de Republiek in 
1945 uitgangspunt voor haar houding. Voor de 
media, toen nog met uitzondering van film en fo
tografie in geschreven vorm, gold hetzelfde. Er 
mag daarom in dit laatste nummer best aan wor
den herinnerd, dat Politiek en Cultuur, als theore
tisch orgaan van de CPN, zich van begin af aan 
achter de Republiek plaatste en zich tegen het 
uitzenden van Nederlandse troepen verzette. In 
de jaargangen 1946-1950 kwamen naast Neder
landers ook Indonesiërs aan het woord, die al in 
de jaren dertig deel uitmaakten van de Indonesi
sche onafhankelijkheidsbeweging en hun sporen 
in de strijd tegen het Nederlandse kolonialisme 
hadden verdiend. 
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dienstplichtig militair van de in
lichtingendienst ten tijde van de 
acties. Hij sprak over zijn eigen er-

varing inzake oorlogsmisdaden. Gezien de reac
ties in de publieke opinie en de vragen in de 
Tweede Kamer, bleef het kabinet-De Jong geen 
andere mogelijkheid dan een nota toe te zeggen 
met een overzicht van in archieven vermelde wan
daden. In een toelichting bij de herdruk merkt de 
historicus Jan Bank op, dat premier De Jong. aan 
de nota het woord excessen verbond en de tekst 
van de commissie van onderzoek over de systema
tiek van deze geweldsexcessen in het eindverslag 
een 'nuance anders' liet formuleren. Jan Bank be
toogt verder, dat 'het jaartal 1969 het juiste mo
ment is geweest om het stilzwijgen te doorbre
ken. Het kon niet eerder, het had hooguit later 
gekund.' Dat het 'niet eerder kon' wijt Bank aan 
de conflictsituaties tot 1962 tussen Nederland en 
Indonesië, alsmede aan de verdringing van de 
oorlogen bij regering, parlement en publieke opi
nie. 
Deze verdringing en de doofpotpolitiek hebben 
echter ernstige gevolgen voor een groot deel van 
de oud-lndonesië militairen gehad. In de jaren 
1945-50 werden al berichten over oorlogsmisda
den bekend. Zo citeerden in mei 1949 CPN-Kamer
leden uit soldatenbrieven en uit een artikel van 
zendingscansul Mr. De Niet in Wending. De frac
tie vroeg in een motie instelling van een commis-



sie met 'van de Regering onafhankelijke, progres
sieve figuren uit de Nederlandse samenleving' om 
'een onderzoek in te stellen naar de mishandelin
gen en wreedheden in Indonesië gepleegd, opdat 
de schuldigen daaraan zonder aanziens des per
soons kunnen worden gestraft.' Alleen de indie
ners van de motie stemden voor. Het uitblijven 
van een onderzoek is daarna stigmatiserend gaan 
werken naar alle militairen; omdat toen geen on
derscheid werd gemaakt tussen schuldigen en on
schuldigen bleef elke wandaad al snel vertaald 
naar 'de militairen' in het algemeen. 

Dalend moreel 
De tweede militaire actie in december 1948 tegen 
de Republiek leek aanvankelijk een succes, maar 
al spoedig volgden, als resultaat van de Indonesi
sche guerilla lange naamlijsten van gesneuvelden 
in de Nederlandse pers. De kleine groepering van 
zogenoemde Indië-veteranen, die onder aanvoe
ring van de voormalig beroepsofficier Lapré het 
ontketenen van de oorlog blijft verdedigen, gaat 
eraan voorbij dat onder de militairen zelf sprake 
is geweest van toenemende ontevredenheid en 
een dalend moreel. Hun verwanten in Nederland, 
van wie een groot deel zich aanvankelijk niet te
gen uitzending had verzet, werd steeds ongerus
ter en begon eveneens te morren. De briefwisse
ling tussen de militairen en hun verwanten werd 
steeds minder opgewekt van inhoud. Vooral de 
verwanten van militairen van de 7-December gin
gen zich weren. Bij de uitzending overzee had de 
regering beloofd, dat de militairen niet langer 
dan een jaar en zes maanden weg zouden blijven. 
De termijn verstreek echter zonder dat de militai
ren naar huis mochten gaan; repatriëring werd 
steeds weer uitgesteld. 
In enkele steden kwamen de verwanten bijeen 
teneinde zich op stappen te beraden. Zo was er 8 
mei 1949 in Arnhem een bijeenkomst, waar scher
pe kritiek werd geuit op het bij herhaling ver
schuiven van het tijdstip van terugkeer. Opmerke
lijk was, dat enkele sprekers, geen communisten, 
De Waarheid noemden als enige krant die de 
waarheid over Indonesië schreef. De deelnemers 
legden in een verklaring vast: 'Wat deze toestand 
(uitstel van repatriëring) voor gevolgen met zich 
meebrengt ten aanzien van het geestelijke en li
chamelijke welzijn van deze troepen behoeft 
waarlijk geen betoog'. Er werd de landelijke ver
eniging Voor Onze Militairen Overzee (VOMO) 
opgericht, die een petitie organiseerde en duizen
den handtekeningen verzamelde. In deze petitie 
werd ook gewezen op de geestelijke en lichame
lijke gevolgen voor de militairen door hun lang
durige verblijf in Indonesië. Achteraf blijkt hoe 
gelijk zij hebben gehad. 
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Trauma's 
Aan de pogingen een echte discussie op gang te 
brengen over dit verleden is bijgedragen door de 
Stichting Maatschappij en Krijgsmacht. Zo werd in 
1986 een symposium gehouden over de politione
le acties. In NRC Handelsblad verscheen daarop 
een reactie van kolonel J.W. van Neden onder de 
titel: 'Kolonel Van Neden vraagt de defensietop 
aandacht te besteden aan het lot van de oud-In
diëstrijders met moeilijkheden. symposium poli
tionele acties rept niet over psychische gevolgen'. 
Van Neden, psychiater, schatte toen dat zeker 
tienduizend oud-Indonesiëgangers psychische ge
volgen ondervonden, van wie vierduizend in ern
stige mate. 
In 1987 organiseerde Maatschappij en Krijgs
macht opnieuw een symposium, waar Van Neden 
een inleiding hield over begrippen als Combat 
Stress Reaction (gevechtsstress) en Post Traumatic 
Stress Disorder (stress-stoornissen). De naoorlogse 
traumatische stress kenmerkt zich door vier ver
schijnselen: traumatische ervaring, uitingen van 
herbeleving en van ontkenning, alsmede ver
hoogde prikkelbaarheid. Van Neden merkte op: 
'Uit de eigen hulpverleningspraktijk aan Indië-ve
teranen blijkt dat bij hen vooral zingevingspro
blemen een grote rol spelen, zoals 'Wat had het 
allemaal voor zin?' en 'Waar was het voor no
dig?'. 

In de publiciteit wordt maar nauwelijks aandacht 
besteed aan de veelvuldig optredende psychische 
gevolgen voor de oud-militairen. De Dienstverle
ning Veteranen Platform, die op het punt van be
langenbehartiging niet zo veel om het lijf heeft, 
sloot wel een overeenkomst met de Stichting Cen
trum '45 in Oegstgeest. Het doel is behandeling 
en begeleiding van oud-militairen met ernstige 
psychische problemen als gevolg van oorlogserva
ringen. 
In het decembernummer van ICODO Info (1994), 
het kwartaalblad over hulpverlening aan oorlogs
getroffenen met problemen, publiceerden de psy
chiaters drs. A.A.M. van Oostveen en drs. B.J.Steil
berg van het Centrum '45 over hun ervaring met 
behandeling van trauma's bij veteranen. Van de 
mannen, die zich melden, is de gemiddelde leef
tijd 66 jaar. Tachtig procent was dienstplichtig, 
twintig procent vrijwilliger. De oorlogsachter
grond is: 80 procent voormalig Nederlands-Indië, 
politionele acties; 10 procent Nederlandse meida
gen 1940; 5 procent Nieuw-Guinea; 4 procent Ko
rea (vaak in combinatie met Nederlands-Indië); 1 
procent Libanon. Het merendeel van deze oud
militairen is nooit bevorderd en dus soldaat ge
bleven. Van degenen die zich meldden heeft 90 
procent stress-stoornissen. Er is vaak sprake van 



verbittering, aldus de auteurs. Alle veteranen die 
bij het Centrum in behandeling zijn voelen zich 
nog steeds miskend. Zij vinden dat zij slecht zijn 
opgevangen na hun terugkeer in Nederland; zo
wel door hun meerderen, door de Nederlandse 
overheid als door hun directe omgeving. 

Censuur 
In het februari-nummer van het tweemaandelijks 
tijdschrift Maatschappij en Krijgsmacht vergeleek 
Jan Schoeman in een artikel, getiteld Soldaten uit 
verdrongen oorlogen de verwerking van de Ne
derlandse oorlog in Indonesië met de Amerikaan
se oorlog in Vietnam en de Franse oorlog in Alge
rije. Frankrijk en Nederland komen er maar matig 
van af. Valt er erkenning te geven in wat achteraf 
bezien moet worden als 'foute oorlogen'?, merkt 
de auteur op. En: 'Er kan zich (echter) naderhand 
een discrepantie voordoen tussen het beeld van 
de (ex-)militair over zijn werk, waaraan hij vol 
idealisme begon, en het uiteindelijke oordeel van 
bijvoorbeeld de samenleving over de zin en de 
juistheid van de betreffende missie - met in het 
verlengde daarvan de mate van maatschappelijke 
erkenning voor de veteraan'. 
Inderdaad klinkt van de kant van oud-militairen 
nogal eens de opmerking: 'Wat wisten we er toen 
eigenlijk van?'. Deze opvatting betekent in feite 
een scherpe veroordeling van de informatie die 
tijdens 'Indië-kennis' aan de militairen werd vers
trekt. De Indonesische onafhankelijkheidsbewe
ging werd voorgesteld als 'terroristisch' en de vrij
heidsstrijders als 'peloppers'; er werd een rozig 
beeld van het Nederlands koloniale bestuur ge
schetst. 
Bovendien lette de Regerings VoorlichtingsDienst 
en de voorlichtingsdiensten van landmacht, mari
ne en luchtmacht goed op welke journalisten in 
Indonesië naar de troepen mochten. Er bestond 
ook een scherpe censuur op foto's, zoals onlangs 
nog eens in het fotoboek Front Indië is aange
toond. Dit boek bevat foto's van de Nederlandse 
oorlogsfotograaf Hugo Wilmar, die van 1946 tot 
1949 met de mariniersbrigade op Oost-Java op
trok. Hij wilde een werkelijk beeld geven van de 
oorlog. Zijn foto's van het strijdtoneel, van ge
sneuvelden en gewonden mochten echter niet 
door het Nederlandse publiek worden gezien en 
werden door de censuur bestempeld met de 
woorden 'niet geschikt voor publikatie'. Tijdens 
een bezoek aan Republikeins gebied maakte Wil
mar foto's van Indonesische vrijheidsstrijders, 
maar ook zij vonden bij de censuur geen genade. 
De verboden foto's zijn door een toeval heront
dekt. (2) 
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Zwaktebod 
Het blijft onbegrijpelijk, dat het huidige kabinet 
een stellingname over de Indonesië-politiek 1945-
50 ontloopt. Groenlinks heeft in het parlement 
aangedrongen op een politiek debat om duide
lijkheid te scheppen en de politieke verantwoor
delijkheid voor die periode, die honderdduizen
den slachtoffers, Indonesiërs en Nederlanders, 
heeft geëist, vast te stellen. De regeringspartijen 
en het CDA wezen het voorstel af. GroenLinks ver
klaarde dat het niet de bedoeling was de militai
ren in de beklaagdenbank te plaatsen. Het ging 
om de besluitvorming van regering en parlement. 
Dat is zeker van belang nu koningin Beatrix en 
prins Claus in augustus naar Indonesië gaan. 
Er is heel wat te doen geweest over de preciese 
datum van de reis. Nog altijd blijken er partijen te 
zijn, die 17 augustus 1945 niet als de geboorte van 
de Indonesische onafhankelijkheid beschouwen, 
al zijn er in Indonesië zelf vanaf die dag ieder jaar 
herdenkingen en festiviteiten geweest. Rege
ringspartij WD en oppositiepartij CDA sloten 17 
augustus als datum voor een bezoek bij voorbaat 
uit. En zo werd het 21 augustus. Dat is psycholo
gisch een zwaktebod. Het is zo kort op de onaf
hankelijkheidsdag, dat deze datum (zonder dat 
het wordt uitgesproken) in Indonesië als een 
krenking zal worden ervaren. 
Het programma voor het bezoek is nog niet be
kend, maar zal -denk bijvoorbeeld aan de krans
leggingen - met een vergrootglas worden beke
ken. Beatrix gaat zeker ceremoniële toespraken 
houden. Het kabinet zal, omdat het uiteindelijk 
de verantwoordelijkheid draagt, dan toch een in
dicatie voor de inhoud moeten geven. Niet alleen 
met betrekking tot de huidige schending van de 
mensenrechten, maar ook inzake de twee -door 
Nederland ontketende oorlogen in de periode 
1945-50. 
Hoe men het ook wendt of keert, deze oorlogen 
zijn, zoals de toenmalige minister Mansholt al en
kele keren heeft betoogd, fout geweest. 

Joop Morriën is medewerker van P&C 

Noten: 
1. De excessennota. Herdruk ingeleid door Jan 

Bank. SDU Uitgeverij, Den Haag. ISBN 90 12 
08223 4. f 39.50. 

2. Front Indië, Hugo Wilmar, ooggetuige van een 
koloniale oorlog. Verzorgd door fotohistoricus 
Louis Zweers. Walburg Pers. ISBN 906011.928.2 
f 29.50. 



101 

Gesprek met schrijver Graa Boomsma 

•Literatuur moet hoorbaar 

maken, wat onhoorbaar is' 

Graa Boomsma (42) studeerde Nederlands en En
gels in Amsterdam. Al vóór zijn studententijd 
raakte hij geboeid door de jazz-en bluesmuziek. 
De teksten van popmuzikanten als Bob Dylan en 
Jimmi Hendrix maakten hem 
nieuwsgierig. Hij las Jan Walkers, 

probeerde alleen diep door te dringen in wat een 
gewone soldaat kan overkomen in een hem totaal 
onbekende wereld.' 
Je voelt je beledigd? 

'Natuurlijk. Maar dat vind ik nog 
niet eens zo erg. Laatst werd ik 

W.F. Hermans en Jan Cremer. 'Een 
soort oer-ervaringen', noemt hij 
dat nu. Tot 1983 was hij actief in 
de politiek, ondermeer als CPN
raadslid in Diemen. Daarna wijdde 
hij zich uitsluitend aan de litera
tuur. Schreef literaire recensies 
voor De Waarheid (1978-'83), De 

Jo lanssen 
Joop Morriën 

door de telefoon voor. oorlogs
misdadiger uitgekreten. Och, dat 
soort dingen gebeuren. Wie in de 
schijnwerpers staat over zulke 
controversiële onderwerpen, 
krijgt het op zijn dak. Daar zit ik 
ook niet over te zeuren. Maar het 

INDONESIE 

Volkskrant (1983-'84) en (tegen-
waardig) voor De Groene Amsterdammer; essays, 
verhalen en de romans De Idioot van de geschie
denis (1986), Het hoedelint van de duivel (1991), 
Clio's Kamer (1994) en De laatste tyfoon (1992). 
Dit laatste boek was aanleiding voor een gerucht
makend proces tegen de schrijver. In een inter
view ontkende Boomsma weliswaar dat de Neder
landse soldaten die in Indië hadden gevochten 
SS'ers waren, maar hij vond wel dat een vergelij
king op zijn plaats was. Op 12 januari werd hij in 
hoger beroep vrijgesproken. 

Stuitend 
In zijn werkkamer praten we met de schrijver over 
zijn nieuwste verhalenbundel De geest van Laven
del en blikt hij terug op het proces. Hij is zichtbaar 
opgelucht. 'Je bent verdacht, anderhalf jaar lang. 
Je wordt in een hoek gedrukt. Dat heeft een heel 
intimiderend effect. Mij is een vergroving in de 
mond gelegd die ik nooit heb gebruikt. Ik had het 
idee dat ik dat permanent moest corrigeren. Dat 
vreet energie. Dat je alle ongenuanceerde ver
dachtmakingen die over je heenkomen, moet pa
reren met een soort verontschuldigende verdedi
ging. Dát heeft niks met mijn werk te maken. Dat 
boek lag er. Dat interview lag er. Beide waren 
heel genuanceerd. Niemand werd beschuldigd. Ik z 
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is het Openbaar Ministerie, dus 
de Nederlandse staat, die me tot 

twee keer toe heeft willen vervolgen. Terwijl ze 
vanaf het begin konden weten dat ze geen schijn 
van kans hadden. Daar worden tonnen gemeen
schapsgeld aan besteed.' 
Was je zelf optimistisch over de uitkomst van het 
proces? 
'In het begin niet. Ik wist natuurlijk van toeten 
noch blazen. Heb een hele goede advocaat geno
men. Maar mensen uit mijn omgeving hebben me 
gerustgesteld. Professor De Meij heeft mij opge
beld en gezegd: 'Als je wordt veroordeeld dan eet 
ik mijn proefschrift op.' Dat deed me veel genoe
gen. Ook veel reacties van Indië-veteranen waren 
heel bemoedigend. De mentaliteit die ik in Oe 
laatste tyfoon heb beschreven, de verveling, de 
gewelddadigheden, het drinken, de onwetend
heid, klopten volgens hen wel. Over het alge
meen zijn de meeste artikelen in de pers positief 
geweest, op een enkel stuk na. Zoals het artikel 
van Van Doorn in HP/De Tijd. Dat vond ik echt 
heel stuitend en onbegrijpelijk. Hij probeerde 
mijn boek te analyseren alsof het geen roman 
was. Dat is een fout die een eerstejaars student 
Nederlands niet eens mag maken. De roman is 
géén autobiografie. Natuurlijk zitten er elemen
ten in het boek die ik ontleend heb aan wat ik van 
mijn vader weet, maar het geheel is fictie, inge-



bed in een gigantische stroom van feiten. Als ie
mand daarmee aan de loop gaat en net doet alsof 
het een autobiografie is, begrijpt hij niet wat lite
ratuur is. Ik was echt boos op hem. Ik snap ook 
niet dat hij van mij excuses heeft geëist. Waarvoor 
dan?' 
Voel je je wel eens verwant met Sa/man Rushdie? 
Hij heeft met de Duivelsversen .. 
Fel: 'De ophef rondom beide boeken heeft niks te 
maken met een literaire discussie. Was het maar 
zo! De laatste tyfoon stond niet ter discussie, 
maar één zin uit een interview. En de Duivelsver
zen stond ook niet ter discussie. Veel tegenstan
ders hebben het boek nooit gelezen! Het is ook 
helemaal niet een boek tegen de Islam. Het geeft 
een bepaalde beleving van de Islam, meer niet. 
Het is een schandaal van de eerste orde dat hij 
een doodsvonnis over zich heenkrijgt. En het is 
net zo erg dat het grootkapitaal doorgaat om 
handel te drijven met Iran, alsof 
dit nooit gebeurd is. Een groot 
schandaal!' Dan wat bedaard: 'Ge-
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ten. Maar er zijn op grote schaal oorlogsmisdaden 
gepleegd. Ik zag samen met mijn vader de beel
den in Vietnam. Mijn vader zei: 'Ach, die napalm 
zouden wij ook gebruikt hebben'. Spoor had dat 
dolgraag gewild, denk ik. En als je alleen al de 
omvang van het Nederlandse leger vertaald naar 
Amerikaanse verhoudingen, zijn er tweeëneen
half miljoen soldaten in Indonesië geweest. Geen 
wonder dat de VS de Marshallhulp dreigde in te 
trekken. Voor zo'n klein landje hadden wij het 
tiende leger van de wereld. BuitenproportioneeL 
Het was niet zo maar een klein oorlogje, maar een 
grootscheepse militaire operatie. 
Het was ook een 'foute oorlog'. 
'Ja, maar dat is een heel ingewikkeld vraagstuk. Je 
kunt achteraf zeggen, wij waren fout. Maar wie is 
wij? Zijn dat de soldaten? Nee. Toen ze terugkwa
men zijn ze juist in de steek gelaten. Er viel een 
diepe stilte. Rationeel kan ik dat ook nog wel be-

grijpen. Het land lag in puin, 
moest opnieuw opgebouwd wor
den. Er moest niet meer gezeurd 

lukkig is Nederland een uitermate 
democratisch land met een rechts
gang die uiteindelijk ook goed is. 
Vrijheid van het woord staat hier 
hoog in het vaandel. Vergeleken 

'De koloniale oorlog is 
worden over die verloren oorlog. 
Maar het werkte wel als een boe
merang. De schuldgevoelens, de 
onverwerkte ervaringen die ze zinloos geweest' 

bij Iran leven wij in Mekka!' 

Boemerang 
Is al die opwinding rondom De laatste tyfoon iets 
van deze tijd? 
'Nee, het is iets van Nederland. Ons land is altijd 
een gidsland geweest, wilde dat ook graag. Je 
kon dat zien bij de acties tegen de neutronen
bom. Ook weten de Nederlanders altijd heel goed 
hoe de Duitsers hun verleden moeten verwerken. 
Maar zodra het over een van onze meest dramati
sche periode uit onze geschiedenis gaat, dan zijn 
we niet thuis. Dan hoeft het niet meer, is het ei
genlijk al verwerkt.' 
Hoezo is dat typisch Nederlands? 
'Misschien is het ook wel typisch Japans. Er be
staat wel een link tussen beide landen. Japanners 
zijn goed in het verdoezelen van het eigen verle
den. Het was allemaal niet zo erg. In feite was het 
ook een 'correcte' oorlog. Die woorden hoor je 
tot op de dag van vandaag óók uit de monden 
van Nederlanders als het gaat om de oorlog in In
donesië. 
Het is natuurlijk veel erger geweest dan de mees
te Nederlanders denken. In de eerste recensie van 
De laatste tyfoon in Vrij Nederland stond: 'Ons 
oorlogje' en 'Boomsma, overdrijf toch niet zo. 
Come on!' Terwijl ik me heb ingehouden wat be
treft het beschrijven van gewelddadigheden. Je 
gaat geen emmers bloed over een pagina uitstor-
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hebben opgedaan en het niet 
kunnen en willen praten. Verlie
zers zijn nu eenmaal nooit popu
lair. 

Maar het gaat om de verantwoordelijkheid. Hoe 
heeft het zo ver kunnen komen dat er hendervijf
tigduizend soldaten vlak na de Tweede Wereld
oorlog daarnaartoe werden verscheept? Alleen 
CPN'ers en linkse sociaal-democraten hebben zich 
verzet tegen de troepenuitzendingen. Ze zagen 
in dat het een heilloze weg zou zijn. Het trag_ische 
is dat juist de CPN tegen stemde toen de Repu
bliek Indonesië uiteindelijk werd erkend in 1949. 
Dat is een pijnlijke constatering.' 
De overweging hierbij was dat de RTC-overeen
komst voor Indonesië nadelige bepalingen bevat
te. Neem je dat de ex-CPN nog kwalijk? 
'Nee het gaat om een politiek inzicht dat er toen 
niet geweest is. Het was gewoon een sectarische 
politiek.' 
Goed. Maar hoe zit het met de huidige regering? 
Je pleit voor een parlementaire enquête, maar 
dat lijkt er niet van te komen. 
'De koloniale oorlog is zinloos geweest. Die con
clusie heeft de regering nog steeds niet getrok
ken. De politici hebben afgehaakt. Als Kok zegt 
van: 'we zijn niet verantwoordelijk voor wat er 
toen gebeurd is,' zwijgt iedereen. Stel dat een 
Duits politicus zoiets over zijn verleden zou zeg
gen, dan staat iedereen in Nederland op zijn ach
terste poten! Ik vind dat getuigen van een lafheid 



en weigering om het eigen verleden te reflecte
ren. Het gaat niet eens om excuses.' 
Waar gaat het dan om? 
'Om een open debat. Hoe heeft het zover kunnen 
komen? Waar hebben de beslissingsbevoegdhe
den gelegen? Wat was de verhouding tussen le
ger en regering? Generaal Spoor was een oorlog
hitser. Hij werd door de politiek in Den Haag aan 
het lijntje gehouden, maar wilde wel een coup 
plegen. Beel is ook iemand die niet vies was van 
een stevig komplot dat kon uitmonden in een 
staatsgreep. Dat soort dingen zijn niet echt tot op 
de bodem uitgezocht. De Excessennota van 1969 
is mooi en aardig, maar volstrekt onvolledig. Het 
is een heel beperkte nota, geen afrekening met 
ons verleden.' 
Je hebt tijdens het proces gezegd: 'Laat 1995 het 
jaar worden waarin verzoening het wint van ver
bittering'. Zijn er nog kansen voor de Nederlandse 
regering? 
'We moeten niet nog een keer te 
laat komen. Ik vind dat koningin 
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Wat was je vader voor iemand? 
'Een eenvoudige plattelandsjongen, een fliere
fluiter. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij 
tewerkgesteld bij de Arbeidsdienst en dook on
der. Later werd hij opgepakt en naar Amersfoort 
gestuurd. Hij was net achttien jaar. En na de be
vrijding moest hij gelijk weer in militaire dienst. 
Zijn jeugd is hem ontstolen.' 
Dat geld ook voor jouw? 
'Nee, nee. Zo ver moet je niet gaan. Wat hem ont
zegd is, is mij gegeven. Hij heeft nooit onderwijs 
gekregen. Zes jaar lagere school. De dag nadat hij 
uit Indië kwam, werd hij om half zes uit zijn bed 
getrokken door zijn vader die zei: 'Ga maar aan 
het werk!' 
In je nieuwste verhalenbundel 'De geest van la
vendel' gaat het verhaal De Atjeh-knoop over de 
dood van je vader. Er spreekt soms een onverschil
lige ondertoon uit dit verhaal. 

Verontwaardigd: 'Ik dacht dat er 
heel veel mededogen en verdriet 
uit sprak, zonder dat ik tot een 
sentimentele toon verval.' Beatrix haar staatsbezoek naar In

donesië op 17 augustus moet be
ginnen, op de vijftigste verjaardag 
van hun onafhankelijkheid. Je 
hoeft niet eens iets te zeggen. 

'Dit is geen tijd Het is afsof je je vader kwalijk 
neemt dat hij is doodgegaan? 
'Dat wel, ja. Hij had er niet tus-voor helden' 

Haar aanwezigheid, waar dan ook 
op Java, spreekt dan al boekdelen. 
Ik denk ook dat er politici zijn die 
nog wel iets willen ondernemen. Ik ben benieuwd 
of minister Van Mierlo nog iets gaat doen. Maar 
het debat zal ongetwijfeld weer oplaaien. Dat 
kan niet anders. Een kleine minderheid van vete
ranen kan niet alles en iedereen ringeloren. Dat 
kan niet!' 

Willekeur 
Word je af en toe niet moe van Indonesië? 
'Ja. Ik word gereduceerd tot iemand die alleen 
maar over Indië geschreven zou hebben. Maar dat 
is niet zo. Zelfs De laatste tyfoon is uit een per
soonlijke drijfveer geschreven. Ik probeerde via 
een fictieve reconstructie na te gaan wat een va
der meegemaakt heeft en wat er daarna van hem 
overgebleven is.' 
Je gebruikte je vader als voorbeeld? 
'De noodzaak van het boek was evident. Ik wilde 
mijn eigen vader leren kennen, omdat hij er zo 
snel tussenuit was geknepen in 1977. Overigens 
exact dertig jaar ná de eerste politionele actie. Ik 
heb me ook laten leiden door foto's. In wezen is 
het boek ook een verslag van wat ik als kleine jon
gen gezien heb op die foto's. Je kunt daarop vaak 
heel scherp dingen terugvinden uit het verleden 
wat in het officiële historische verhaal in geen vel
den of wegen te zien is.' z 
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senuit mogen piepen. Dat neem 
ik hem kwalijk, omdat ons ge
sprek nog niet afgelopen was, 
het was pas begonnen. Daar ben 

ik boos over. Mijn vader noemde mij een intellec
tueel die met zijn neus in de boeken zat en eigen
lijk geen levenservaring had. Hij had wel een staat 
van dienst, maar sprak daar nooit over. Ik zei dan: 
praat er over! Wat kun je me meegeven? Maar hij 
heeft me nooit iets meegegeven. Hij zweeg. Wat 
ik de vader in het verhaal laat vertellen, heeft 
mijn eigen vader heel summier en vaag gezegd, 
maar niet in één ruk! Tien jaar heeft hij daar over 
gedaan. En dan nog moest ik zelf de helft invul
len.' Na enige stilte. 'Eigenlijk ben ik ook niet 
boos op mijn vader, maar op de dood. De dood is 
een meester die uit de Sawah opduikt en plotse
ling iemand overvalt. Dat vind ik soms onrecht
vaardig.' 
Je hebt dat verhaal opgedragen aan Joop Heu
ting. Waarom? 
'De belangrijkste scène is aan het slot. Als de va
der dood opgebaard ligt en twee mensen hem be
studeren als een object. Dan wordt de zoon boos. 
Want hij is dood en kan dus blijkbaar bekeken 
worden. Hij zwijgt voorgoed. Wordt gereduceerd 
tot een ding. Dan komt er iemand die voor de 
zoon in de bres springt. Dat is voor mij Joop Hu
eting. Hij trok over het Indonesische verleden ten
minste zijn bek open. De manier waarop hij sprak 
was niet sentimenteel of pathetisch, maar heel 



feitelijk en daardoor des te aangrijpender. En hij 
had ook veel zelfkritiek. Hoe komt het dat je ie
mand doodschiet? Dat probeer ik in De laatste ty
foon ook duidelijk te maken. Hoe geweld een ei
gen leven gaat lijden en alle soldaten er onder
deel van worden. Dingen worden. Wat maakt ie
mand tot oorlogsmisdadiger of deserteur? Heeft 
het te maken met moed, lafheid, met afkomst, 
met politiek inzicht, psychologisch inzicht, wille
keur of toeval? Overigens speelt dat laatste een 
grotere rol dan iedereen denkt. Ik sprak begin dit 
jaar Poncke Princen en vroeg hem waarom hij in 
godsnaam in september 1948 was gedeserteerd? 
Hij zei: 'Ik was radeloos'. Hij zei niet op dat ogen
blik had ik die en die argumenten. Zo ging het 
niet. Hij gooide als het ware een lucifersdoosje 
op. Toen hij eenmaal had gekozen kon hij niet 
meer terug. Dat heeft iets tragisch. Je moet din
gen achterlaten, die je dierbaar zijn. Want hij 
koos niet tégen zijn kameraden. In de verste verte 
niet. Hij koos voor iets anders, maar wist niet eens 
wat dat precies was. Hij kwam midden in de Ma
dioen-opstand terecht, had net zo goed doodge
schoten kunnen worden. Dan had niemand gewe
ten wie Poncke Princen was. De geschiedenis 
heeft een merkwaardige vorm van willekeur en 
kans in zich. Dat boeit me als schrijver.' 

Bordkarton 
Je zei tijdens het proces in januari: 'Wat mij als 
schrijver bezighoudt zijn valkuilen van het geheu
gen, de onverwachte gewelddadige vormen die 
het verleden kan aannemen door zich plotseling 
in iemands bestaan te mengen. De onverhoedse 
gedaanten van macht, onmacht en geweld die 
een kwetsbaar individu uit zijn evenwicht brengt 
en in een crisis van lichaam en geest stort, dáár 
gaan mijn romans over'. De karakters in 'De geest 
van lavendel' maken inderdaad een machteloze 
indruk? 
'Maar ze doén ook wel iets. Jakob Donkersloot 
die zijn vader nooit gekend heeft, schrijft toch de 
geschiedenis van de fotografie en meent zijn va
der te zien. Dat is een overwinning. En de kunst
vervalser probeert naast het vervalsen van kunst, 
een ander portret te schilderen. Als dat lukt gaat 
hij terug naar zijn vrouw. Dat hij blij is uiteindelijk 
ingerekend te worden, komt omdat hij in een vals 
leven terecht is gekomen. De hele bundel gaat in 
wezen ook over wat is oorspronkelijk en wat is 
niet oorspronkelijk, wat is vals en niet vals in de li
teratuur en in de werkelijkheid. En kun je dan al 
schrijvend en goed waarnemend die vervalsingen 
tegengaan, de vervalsingen van de geschiedenis, 
in de kunst.' 
Is het dan geen tijd voor een heroïsch personage? 
'Nee, dat gaat niet. Dit is geen tijd voor helden! 
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Een held is iemand uit één stuk, van bordkarton. 
Hermans heeft een keer gezegd: een held is ie
mand die straffeloos onvoorzichtig is geweest. Ik 
vind het een schitterende definitie! Niemand zegt 
van zichzelf: nu word ik een held. Er wordt door 
de geschiedenis van iemand een held gemaakt. Is 
Poncke Princen een verrader of een nationale 
held? Geen van beiden. Het doet er ook helemaal 
niet toe. Held of verrader is een statisch begrip. 
Het interesseert me eigenlijk niet. Als je een por
tret maakt van een held dan is het vaak statisch. 
In de sociaal-realistische romans werden vaak ar
beidershelden geportretteerd. Maar zelfs Theun 
de Vries heeft een veel genuanceerder beeld ge
geven van mensen die wel strijdbaar, maar ook 
van vlees en bloed zijn. Het gaat om mensen met 
wie je je kunt identificeren. Mensen die geestelijk 
gewond zijn. Misschien is dat ook wel een belang
rijke rol van de literatuur: de mensen een andere 
blik gunnen, anders leren zien. Want als je niets 
ziet. waar moet je dan over nadenken?' 
Je maakt je druk om het lot van de wereld? 
'Ja, en om het armoedige geheugen van mensen. 
Soms denk ik dat Nederland een land zonder ge
heugen is. In elio's Kamer, dat zich afspeelt aan 
de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, pro
beert een jood andermaal zijn vader te zoeken. 
Maar het boek gaat in wezen óók over het huidi
ge Europese asielbeleid. Dat vluchtelingen uit 
Joegoslavië worden geweigerd, doet sterk den
ken aan de manier waarop de joodse vluchtelin
gen in 1939 werden behandeld. Er zijn dezelfde 
patronen te ontdekken. Dan denk ik we leren ook 
nooit iets! 
Ik ben ook geïntereseerd in de mogelijkheden van 
het verleden. Daar waar er kansen gemist zijn, 
zou je in de literatuur bij zo'n gemiste kaf"!S stil 
kunnen staan, een personage kunnen ontwikke
len en die een andere kant op kunnen laten lo
pen.' 
Je kunt de geschiedenis toch niet overdoen? 
'Nee, maar je kunt er wel een tik tegen geven. Li
teratuur kan inzicht geven hoe het er aan in de 
wereld aan toegaat. Neem Oe stille kracht van 
Louis Couperus. Ik heb dat boek een half jaar ge
leden herlezen. Het is een openbaring! Dat toen 
in 1900 in het midden van de Atjeh-oorlog een ro
man werd geschreven, esthetisch van hoge kwali
teit, maar ook met een stellingname. In feite is Oe 
stille kracht dé anti-koloniale roman in de Neder
landse literatuur en niet de Max Have/aar. Dat 
blijft natuurlijk een prachtig boek, maar nergens 
wordt in deze roman gezegd dat Indonesië voor 
de Indonesiërs is. Dat kun je misschien niet eens 
eisen van een negentiende-eeuwse schrijver, dat 
zou onrechtvaardig zijn .. .' 
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Maar dat was in 1900. Overschat je niet de kracht 
van de huidige literatuur? 

gezien marginaal geworden. Dat is misschien wel 
zo. Maar het rare is dat in de kranten wel opval
lend uitgebreid over literatuur wordt geschreven. 
En een boek kan nog steeds gigantisch veel in
vloed hebben. Heel veel mensen hebben bijvoor
beeld De Aanslag van Harry Mulisch gelezen! In 
wezen probeert iedereen zin te geven aan de we
reld. Waarom zijn we wat we zijn? De schrijver 
moet dat met persoonlijk getinte verhalen inkleu
ren. En daarbij vertellen wat anderen niet kunnen 
vertellen. Hoorbaar maken wat onhoorbaar is, 
zichtbaar maken wat nog onzichtbaar is. Dat is de 
kracht van literatuur.' 

Fel: 'We moeten maar eens af van dat bescheiden 
gedoe. Ik heb eens in De Groene Amsterdammer 
opgeroepen om een bende van schrijvers te for
meren, een groep anarcho-libertairen die elk op 
hun eigen terrein eens kijken wat ze kunnen doen 
als het gaat om de mogelijkheden van het verle
den.' 
Nu serieus. 
'Je zei net dat mijn karakters zo machteloos zijn. 
Probeer ik strijdbare taal uit te slaan, is het weer 
niet goed!' Dan: 'De literatuur is maatschappelijk 

ER WAREN ER DIE NIET GINGEN 
Vijftien eeuwen straf voor Indonesië-weigeraars 

Henny Zwart 

Er waren er die NIET gingen is een ode aan de dienstplichtigen die 
de jaren 1946-1949 weigerden deel te nemen aan een kol on ia Ie 
oorlog in Indonesië en daarvoor gezamelijk met vijftien eeuwen 
gevangenisstraf werden beloond. 

Henny Zwart (Amsterdam, 1933}, jarenlang journaliste van De 
Waarheid, plaatst in zestien interviews de Indonesië-weigering 
tegen de achtergrond van neerlands koloniale geschiedenis. 
Schokkend en ontroerend zijn de lotgevallen van de toenmalige 
dienstplichten. Sommigen doken na de Tweede Wereldoorlog 
opnieuw onder. Eén van hen na het concentratiekamp. Een ander 
zat in dezelfde celgang als zijn door nazi's omgebrachte vader. Een 
derde kwam een bewaker tegen van zijn niet teruggekeerde joodse 
familie. Een vierde wordt na 'negen jaar onderduik' in 1957 
gearresteerd. 
Voor het eerst in een publikatie over de 'foute' oorlog komen ook 
de vrouwen van Indonesië-weigeraars aan het woord. 

In het voorwoord wijst prof. dr. W.F. Wertheim op de politieke 
motieven van de Indonesië-weigeraars en de ongrondwettige 
uitzending van de eerste contingenten dienstplichtigen naar 'ons 
Indië'. Wim Wertheim, die het vooroorlogse Indië uit eigen ervaring 
kent- hij was hoogleraar aan de Rechts Hogeschool in Batavia en 
weigerde in 1945 een door luitenant-gouverneur generaal H. van 
Mook aangeboden functie op het Departement van Sociale Zaken
stond vanaf de geboorte van deRepublik lndonesia in augustus 
1945 achter de vrijheidsstrijd van het Indonesische volk. 

Uitgeverij SOLIDARITEIT 
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Indonesië herinnert 
zich 1965 

Vijfentwintig jaar lang hebben de Indonesische 
media vrijwel gezwegen over de rampzalige ge
beurtenissen in de jaren 1965-1966, waarin een 
massamoord op vele honderddui-
zenden onschuldige Indonesiërs 

Aankla~ht 
Nu het einde van het Suharto-tijdperk nadert, be
ginnen sinds enkele jaren een aantal media, even

als groepen uit het Indonesische 
volk, klemmende vragen te stellen 

plaatsgreep, onder verantwoorde
lijkheid van generaal Suharto. De
genen die zich de massamoorden 

Wim F. Wertheim 
over de gebeurtenissen van 1965-
1966. In het voorjaar van 1990 pu-
bliceerde de journaliste Kathy Ka

kunnen herinneren, gruwen hier 
nog steeds van en hebben geleerd 
er eveneens over te zwijgen, want 
eroverspreken is gevaarlijk. 

INDONESIE 
dane in de Amerikaanse pers een 
serie artikelen en interviews, waar
uit bleek dat stafleden van de 

Gedurende bijna dertig jaar heeft 
het in 1966 aan de macht geko-
men bewind, dat zich Orde Baru (Nieuwe Orde) 
noemt, alles gedaan om zijn eigen versie van de 
gebeurtenissen aan het hele Indonesische volk, en 
voorzover mogelijk ook aan de buitenwereld op 
te dringen: namelijk dat het de communisten wa
ren, die op 30 september 1965 een mislukte 
staatsgreep op touw hadden gezet, en dat het In
donesische leger dit snode plan, onder leiding van 
generaal Suharto had verijdeld. Ook in de inter
nationale pers en in veel geschiedenisboeken 
wordt voor die gebeurtenissen nog steeds de 
term 'mislukte communistische staatsgreep' ge
bruikt. 
Over de sinds die tijd van overheidswege toege
paste terreur tegen de hele linkse beweging 
wordt op min of meer vergoelijkende manier ge
schreven, alsof de communisten, die volgens de 
officiële versie de moord in de nacht van 30 sep
tember op 1 oktober 1965 op zes generaals op 
hun geweten hadden, hiermee een koekje van ei
gen deeg kregen. Het kostte de regering van Su
harto enige moeite de eigen versie door het Indo
nesische publiek volledig te laten accepteren. 
Meer dan eens zag ze zich gedwongen met een 
ander Witboek haar eigen paadje, ten koste van 
de PKI, schoon te vegen. 
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Amerikaanse ambassade en in In
donesië opererende hoge CIA
functionarissen, een rol hadden 

gespeeld bij het opstellen van lijsten van PKI-ka
ders, die door het Indonesische leger na de coup 
van 1 oktober om het leven dienden te worden 
gebracht. Aan deze beschuldigingen werd in de 
Indonesische media veel aandacht besteed. Hier
bij werd voor het eerst uitvoerig ingegaa!"' op de 
ernstige twijfels in buitenlandse studies aan de 
juistheid van de officiële versie van de gebeurte
nissen van 1965. 
Vorig jaar werd ingezet met een hevige discussie 
in de pers naar aanleiding van de verschijning van 
een boek van Wimanjaya K.Liotohe, een Prote
stantse godsdienstleraar uit de Sangihe eilanden
groep ten noorden van de Minahasa. De titel van 
Wimanjaya's boek was Primadosa, volgens de 
schrijver te vertalen als De primaire schuld van de 
hoofdschuldige. Het boek was door de schrijver, 
die kort tevoren in Genève tezamen met Poncke 
Princen een VN-conferentie over mensenrechten 
had bijgewoond, bedoeld als een aanklacht tegen 
'het Suharto imperium'. In de aanklacht tegen de 
persoon Suharto nam de beschuldiging, dat deze 
achter de schermen de eigenlijke leider van de 
coup van 1 oktober 1965 zou zijn geweest, een 
belangrijke plaats in. 
De publikatie veroorzaakte grote opschudding in 
de Indonesische pers toen Suharto op een bijeen-



komst in zijn buitenverblijf Tapos, te midden van 
tal van hoge militairen, openlijk klaagde dat het 
Openbaar Ministerie nog steeds niet tot vervol
ging van Wimanjaya was overgegaan (hetgeen 
dan ook kort daarna gebeurde). Vermoedelijk 
hadden de autoriteiten eerst overwogen het boek 
dood te zwijgen. Tal van Suharto-getrouwen bes
treden het betoog van Wimanjaya in de pers. Te
vens werd officieel aangekondigd, dat er binnen
kort weer een Witboek zou verschijnen over de 
gebeurtenissen in 1965. 

Eerherstel Sukarno 
In september vorig jaar verscheen een boek van 
de tachtigjarige politicus Manai Sophiaan, in Soe
karno's tijd achtereenvolgens parlementslid en di
plomaat. Het boek, getiteld Ere wien ere toe
komt, heeft in de Indonesische pers nogal wat 
aandacht gehad. 
Hoofdthema is het eerherstel voor 
Sukarno. Nadat Suharto op 11 
maart 1966 door een echte mili-
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betoog is goed gedocumenteerd en over het alge
meen uit historisch oogpunt sterk. Hij toont aan, 
dat de beschuldigingen tegen Sukarno ten dele 
berustten op verklaringen, bij een politieverhoor 
afgelegd door kolonel Bambang S.Widjanarko, 
een adjutant van de president. Maar een van 
diens andere adjutanten, kolonel Maulwi Saelan, 
vice-commandant van de presidentiële lijfwacht, 
ontkende de juistheid van Widjanarko's verkla
ring ten stelligste. Typerend is, dat Widjanarko na 
zijn verklaring op vrije voeten kwam, terwijl Sae
lan juist gevangen werd genomen! En naderhand 
heeft Widjanarko openlijk al zijn verklaringen ten 
nadele van Sukarno's rol bij de gebeurtenissen in
getrokken. 
Bij zijn streven Sukarno van enige betrokkenheid 
bij de coup van september 1965 vrij te pleiten, 
gaat Sophiaan ervan uit dat de communistische 
partij wel bij de coup betrokken was. Vermoede-

lijk zou het, in de huidige politie
ke omstandigheden, niet alleen 
gevaarlijk voor hemzelf en zijn ge-

taire staatsgreep aan de macht 
was gekomen en 15 ministers zon
der vorm van proces had laten ar
resteren, kwamen uit legerkrin
gen in toenemende mate beschul-

'Suharto's Witboek is 
zin zijn geweest, twijfel aan deze 
betrokkenheid uit te spreken. Bo
vendien zou dit ook het effect van 
zijn pleidooi voor Sukarno's on-geschiedvervalsing' 

digingen los, dat Sukarno zelf bij 
de coup van 30 september betrok-
ken was geweest. Een wonderlijke 
constructie: een president die een staatsgreep zou 
hebben gepleegd tegen zichzelf! In het bijzonder 
in het proces in december 1966 tegen Omar Dhani 
- commandant van de luchtmacht die op het ter
rein van de militaire luchtbasis aan de samen
zweerders van de coup in de nacht van 30 septem
ber op 1 oktober 1965 bewegingsvrijheid had ver
leend - werd gesuggereerd, dat Sukarno met de 
ontvoering van en de moord op de zes generaals 
iets te maken had. Ondanks Sukarno's pertinente 
ontkenning, in een in januari 1967 tegenover het 
Nationale Volkscongres afgelegde schriftelijke 
verklaring, werd hij door hetzelfde congres uit 
zijn ambt gezet. Suharto werd tot zijn voorlopige 
opvolger benoemd. Maar er werd nièt besloten 
de beschuldigingen tegen Sukarno bij een rechter 
aanhangig te maken. Toch werd Sukarno in het 
vervolg, tot aan zijn dood in 1970, door Suharto 
als een veroordeelde behandeld en praktisch van 
zijn vrijheid beroofd. En in de officiële geschied
schrijving wordt de 'betrokkenheid van Sukarno 
bij de coup van 1965' nog steeds als vaststaand 
feit aangenomen. 

Het is deze gang van zaken, die voor Ma na i Sophi
aan de reden was in zijn laatste boek voor een 
volledig eerherstel van Sukarno te pleiten. Zijn z 
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schuld hebben verzwakt. 

PKI in de val 
Toch komen in zijn boek herhaal

delijk passages voor, die de verantwoordelijkheid 
van de PKI aanzienlijk relativeren. 
Zo sluit Sophiaan zich enige malen uitdrukkelijk 
aan bij de analyse van Sukarno van de gebeurte
nissen, in diens verklaring voor het Nationaal Con
gres. Daarin verklaarde de president niet alleen -
hij gebruikte hier de Nederlandse term! -dat de 
gebeurtenissen voor hem 'een complete overrom
peling' waren geweest. Hij voegde er aan toe, dat 
hij al bij herhaling had verklaard de toen onder
nomen acties ten scherpste af te keuren, en de da
ders streng gestraft te willen zien. Het door hem
zelf ingestelde onderzoek had uitgewezen, dat 
die gebeurtenissen te wijten waren aan de vol
gende drie factoren: 

1. De leiding van de PKI was in de val gelopen; 
2. Door 'Nekolim' (Neo-kolonialisme en imperia

lisme) was op zeer listige wijze subversie ge
pleegd; 

3. Er waren bepaalde elementen die stellig ver
keerde dingen hadden uitgehaald. 

Het waren vooral deze drie punten, die er toe 
hebben geleid dat het Nationaal Volkscongres in 
maart 1967 Sukarno als president afzette. Want 
hiermee vergoelijkte hij in zekere zin de acties 



van de PKI door in wezen de schuld vooral te leg
gen bij machinaties van de Westerse mogendhe
den (Nekolim}, die op listige wijze de communis
ten in de val hadden gelokt! 

Sophiaan onderschrijft deze drie punten. Hij stelt 
dat de leiders van de PKI in de val waren getrapt 
die met veel overleg was opgezet door de myste
rieuze figuur Syam, die al vijftien jaar eerder het 
vertrouwen van Aidit, voorzitter van PKI, had we
ten te winnen. Syam overtuigde hem ervan dat 
een generaalsraad van plan was, nog vóórdat de 
zieke Sukarno zou doodgaan, een greep naar de 
macht te plegen, en de PKI wilde vernietigen. 
Daarop besloot het Politbureau, zonder het Cen
traal Komitee te raadplegen, de generaals vóór te 
zijn. Het dagelijks bestuur van de partij onder
steunde een groep opstandige officieren om de 
generaals te dwingen zich tegenover de president 
te verantwoorden. Het doden van 
de generaals was het complot van 
Syam en zijn handlangers, met het 
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want hij laat er in zijn boek meteen op volgen, 
dat het van Latiet erg naïef was om (kennelijk uit 
zijn gesprek met Suharto) de conclusie te trekken 
dat Suharto geen actie zou ondernemen tegen de 
beweging die Latiet voor die nacht op touw had 
gezet! Maar Sophiaan verzuimt hieraan de voor 
de hand liggende vraag te verbinden, waarom Su
harto dan na Latiets vertrek uit het ziekenhuis na
liet op zijn minst zijn directe twee chefs, generaal 
Yani en generaal Nasution, telefonisch of per
soonlijk op de hoogte te stellen van de gevaren 
die hen bedreigden! 

Rol communisten 
Begin oktober 1994 verscheen eindelijk het nieu
we Witboek, dat in tegenstelling tot Sophiaans 
grondige analyse, nooit de bronnen voor zijn be
toog vermeldt. Het boek wil opnieuw de lezers in
prenten dat de PKI de 'staatsgreep' van 1965 als 

een lang van tevoren opgezette 
strategie had uitgevoerd. Bij deze 
'geschiedschrijving' wordt geen 

doel om zowel de PKI als Sukarno 
voorgoed te compromitteren. 
Door aan de plannen van de offi
cieren Untung en Latiet mee te 
werken, had Aidit de hele partij, 

'Oud-politicus pleit voor 
enkele leugen en geschiedverval
sing geschuwd. 

eerherstel Sukarno' Het begint al bij de behandeling 
van de Revolutie van 1945. Het 

die van de samenzwering volko-
men onkundig was gebleven, in 
een avontuur gestort dat voor de 
communistische beweging in Indonesië tot een 
catastrofale afloop leidde. Syam en een aantal 
van zijn handlangers hadden dus duidelijk als pro
vocateurs gefungeerd, aldus Sophiaan. 

Ook de rol van Nekolim, met name pogingen van 
de CIA en de Britse lntelligence Service om de 
'linkse krachten' in Indonesië, en met name de PKI 
en president Sukarno, ten val te brengen, worden 
in Sophiaans boek uitvoerig uit de doeken ge
daan, met tal van verwijzingen naar relevante li
teratuur en documenten. Daarnaast wordt ver
meld, dat een van de voornaamste opstandige lei
ders, kolonel Latief, op 30 september omstreeks 
tien uur 's avonds, dus enkele uren vóór de ont
voeringsactie, een ontmoeting had met Suharto, 
die in het militaire ziekenhuis in Jakarta bij zijn 
zieke zoontje zat. Latiet bracht rapport uit over 
de plannen tot ontvoering van zeven generaals, 
en kreeg de indruk dat Suharto met die plannen 
instemde, zo verklaarde hij tijdens het tegen hem 
in 1978 gevoerde strafproces. 
In zijn enige jaren geleden verschenen autobio
grafie ontkent Suharto dit. Hij verklaart dat Latiet 
alleen maar naar het ziekenhuis was gekomen om 
te kijken of Suharto zich daar bevond! Kennelijk 
gelooft Sophiaan niets van deze ontkenning, 
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Witboek wil kennelijk ontkennen, 
dat de communisten een rol heb
ben gespeeld in de nationale vrij
heidsstrijd. Een van de argumen-

ten is, dat géén communisten lid waren van de 
door de Japanners in maart 1945 ingestelde com
missie ter voorbereiding van de Indonesische on
afhankelijkheid. Nogal wiedes, zou je zeggen: tij
dens de Japanse bezetting konden communisten 
alleen ondergronds actief zijn; en bovendien zul
len zij niet bereid zijn geweest in hun hoedanig
heid als communisten met de Japanse bezetters te 
collaboreren. 
Maar een aperte leugen is, dat ook bij de procla
matie van de Indonesische Republiek geen com
munisten betrokken waren. Zouden de samenstel
lers van het Witboek echt niet weten, dat Wika na, 
Aidit, Siddik Kertapati en Lukman, die behoorden 
tot de jongeren die vanuit het studentenhuis op 
Menteng 31 te Jakarta de nationalistische leiders 
Sukarno en Hatta bewerkten om de Republiek uit 
te roepen, communisten waren? 

Een misschien nog belangrijkere bijdrage tot de 
vrijheidsstrijd werd geleverd door een groep van 
honderden communisten, die in de koloniale tijd 
in Tanah Merah (Boven-Digul) geïnterneerd wa
ren, en in mei 1942 vanuit de binnenlanden van 
Nieuw Guinea, bij de nadering van de Japanners 
naar Australië waren overgebracht, waar zij al
weer achter de tralies werden gezet. De Neder-



Iands-Indische regering in ballingschap te Brisba
ne was bevreesd, dat de geïnterneerden in Boven
Digul, eenmaal door de Japanners bevrijd, een 
partizanenleger zouden vormen, en daarmee een 
terugkeer na de oorlog van het Nederlands kolo
niaal gezag zouden bemoeilijken. 
Maar hun overbrenging naar Australië had pre
cies het gevolg, dat de Nederlanders wilden voor
komen. Vanuit hun nieuw interneringskamp wis
ten de Digulisten contacten te leggen met Austra
lische arbeiderskringen. In 1943 werd door druk 
van de Australische vakbeweging, die steun kreeg 
van de Australische regering, de internering op
geheven, en kregen verscheidenen van hen zelfs 
een functie bij het Nederlands-Indisch bestuursap
paraat. Hierdoor waren ze in staat naar het radio
nieuws uit door de Japanners bezet Indonesië te 
luisteren. 
Deze groep ex-Digulisten, onder leiding van de 
communistische veteraan Sardjona die nog een 
belangrijke rol had gespeeld bij de communisti
sche opstand op Java in 1926, slaagden erin kort 
na de Japanse capitulatie zowel de Indonesische 
zeelieden die door de oorlog in Australië waren 
komen vast te zitten, als de Australische havenar
beiders te bewegen tot de bekende eind septem
ber 1945 uitgebroken havenstaking. Door deze 
staking, in Joris lvens' beroemde documentaire ln
donesia Calling vereeuwigd, konden de Neder
landse schepen, die bestemd waren geweest om 
bij te dragen tot het herstel van het koloniaal be
stuur in Indonesië, niet uitvaren. (1) 
En de schrijvers van het Witboek maar uit hun 
duim zuigen, dat de PKI pas in 1947 een rol begon 
te spelen in de Indonesische vrijheidsstrijd - en 
dan nog een heel verkeerde! 
Met die verkeerde rol bedoelen de schrijvers na
tuurlijk de zogenaamde 'communistische Madiun
opstand' van september 1948. En ja, natuurlijk 
wordt in het Witboek de leugen herhaald, dat de 
PKI bezig was in de stad Madiun een Sovjet-Repu
bliek te vestigen. Amir Sjarifuddin, die tevoren 
premier was geweest van de Republiek en die zich 
in Madiun bevond, verklaarde via de radio, om de 
vanwege het kabinet-Hatta verspreide leugens 
over wat er in Madiun aan de gang was, te weer
spreken: 'Onze grondwet is de grondwet van de 
Republik lndonesia, onze vlag is het rood-wit, en 
ons volkslied is geen ander dan het lndonesia 
Raja' (aldus een bericht van het Nederlands-In
disch persbureau Aneta, van 20 september 1948). 
Maar de regering-Hatta had er, op aandringen 
van de Amerikanen, nu eenmaal haar zinnen op 
gezet, in 1948- toen al! -de communisten te ver
nietigen; en Amir Sjarifuddin zelf werd in decem
ber 1948, na de Nederlandse bezetting van Jogya, 
evenals een aantal andere vooraanstaande 

109 

z 
0 
0 
z 

PKI'ers, door een Republikeins legercommando 
zonder vorm van proces geëxecuteerd. 

Politiek pamflet 
De PKI slaagde erin, zich in de loop van de jaren 
vijftig te herstellen. Het is algemeen bekend -al
thans bij alle Indonesië-deskundigen buiten Indo
nesië - dat de partij hierin slaagde door vanaf 
1953 een volkomen legale koers te volgen en de 
parlementaire weg te bewandelen. Hier had de 
partij haar grote verkiezingsoverwinningen aan 
te danken en behoorde zij tot 'de grote vier', zo
wel bij de in 1955 gehouden algemene verkiezin
gen voor het parlement, en kort daarop voor de 
Constituante, als bij de regionale en lokale verkie
zingen in 1957. Maar het Witboek moest en zou 
bewijzen, dat de communisten vanaf het bestaan 
van de Republiek niets anders nastreefden dan 
langs revolutionaire weg op den duur de staat
smacht te veroveren, en daar in 1965 een verwoe
de en bloedige, maar vergeefse poging toe deed. 
Daartoe moest de strekking van de in 1954 door 
de partij aanvaarde strategie volkomen vervalst 
worden. Ziehier, hoe het Witboek dit doet 
(pag.37): 

"A. De subversiestrategie van de PKI, in de jaren 
1954-1965. 
1. 'De methode van combinatie van drie vormen 

van strijd', uit het jaar 1954. 
Via de zitting van het Politbureau van het 
Centraal Comité in het jaar 1954 heeft de PKI 
al een revolutiemethode ontworpen die ge
acht wordt te passen bij de situatie in Indone
sië, namelijk de 'Methode van combinatie van 
drie vormen van strijd'. Deze revolutie-metho
de bevat de volgende elementen: 
a. Guerillastrijd in de dorpen, gebaseerd op 

landarbeiders en arme boeren; 
b. Revolutionaire strijd van stedelijke arbei

ders, vooral arbeiders in de transportsec
tor; 

c. Intensief arbeiden te midden van de vij
and, met name te midden van de gewa
pende macht." 

Ik was stomverbaasd toen ik dit las, want mij is be
kend, dat juist in dat jaar 1954 de strategie werd 
uitgestippeld langs parlementaire weg - maar 
daarover is in het Witboek niets te vinden. Ik 
zocht dus in de documenten om de 'drie punten 
van strijd' in het programma van de PKI terug te 
vinden- en opeens had ik het. Maar die drie pun
ten gingen niet over de situatie van 1954 en vol
gende jaren, maar over de situatie tijdens de revo
lutionaire strijd vanaf 1945, tegen de Nederlan
ders! En punt drie over het intensieve werk te 



midden van 'de vijand', in het bijzonder 'te mid
den van de gewapende macht', sloeg op de Ne
derlandse vijand uit de revolutiejaren! 
De reden waarom in de inleidende pagina's van 
dit PKI-programma aan die drie punten werd her
innerd, was dat in 1954 vanwege de kwestie 
Nieuw-Guinea een hernieuwde strijd tegen een 
buitenlandse vijand niet uitgesloten werd geacht. 
Vast staat in ieder geval, dat de TNI, het Indonesi
sche leger, door de PKI volstrekt niet als een 'vij
andelijke strijdmacht' werd beschouwd, zoals het 
Witboek het voorstelt. Een van de belangrijkste 
leuzen was juist om de eenheid van het volk met 
de strijdkrachten te versterken. Op deze manier 
wordt door het Witboek een volkomen vervalst 
beeld gegeven van de door de PKI in de periode 
1954-1965 gevolgde strategie. 

Het Witboek is geen historische studie, maar ge
woonweg een politiek pamflet. In de pers werd 
de verschijning wel vermeld, maar ik ben geen 
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echte bespreking van de inhoud tegengekomen. 
Interessant was wel dat enkele historici te kennen 
gaven, met een verwijzing naar het boek van So
phiaan, dat een historische studie wel haar bron
nen moet noemen. Ze voegden hier niet aan toe 
dat die in het Witboek ontbraken, maar voor een 
goed verstaander was het duidelijk genoeg. Na
tuurlijk konden de samenstellers de eigenlijke 
bron ook niet noemen: de duim waarmee het Su
harte-bewind al bijna dertig jaar het eigen volk 
onderdrukt. 

Wim F. Wertheim is emiritus hoogleraar socio
logie 

Noten: 
1. Zie: 8/ack Armada: Australia and the Struggle 

for lndonesian Jndependenc 1942-1949, Sydney, 
1982. 
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Pramoedya Ananta Toer 

Mensen in de fuik van de Nederlandse dekolonisatie 

Wanneer het staatshoofd met haar erfelijke op
volger op 22 augustus 1995 in Jakarta arriveert 
voor haar staatsbezoek aan Indonesië, zou zij een 
paar aardige dingen kunnen doen. 
Heel mooi zou het zijn wanneer ze 

ven en werk van Toer wenst, kan daarvoor sinds 
1993 terecht bij de boeiende monografie van A. 
Teeuw: Pramoedya Ananta Toer. De verbeelding 

van Indonesië. 

Dwangarbeid de republiek Indonesië gelukwens
te met haar vijftigjarig bestaan, 
dat zij het werk van de auteur Pra
moedya Ananta Toer zou prijzen 
(die immers nog steeds stadsarrest 
heeft) en hem vervolgens als Neer
lands blijk van verzoening eindelijk 

August Hans den Boef Hoe kwam Toer als jongeman in 
die Nederlandse gevangenis te
recht? Spoedig nadat de Japan
ners Java hadden bezet, vertrok 
hij uit zijn geboorteplaats, het 

INDONESIE 

de boeken en manuscripten terug-
geeft die onze inlichtingendienst 
hem bij zijn arrestatie in 1947 heeft afgenomen. 
Er bestaat in ons land een beeld dat Indonesiërs 
alles vergeten en vergeven hebben wat Nederlan
ders in de dekolonisatie tussen 1946 en 1950 heb
ben uitgehaald en daaraan hoogstens referen als 
obligate reactie op een Nederlandse politicus die 
de mensenrechten onder Suharto aan de orde 
stelt. Dat beeld klopt niet helemaal, want in de In
donesische literatuur speelt de dekolonisatie wel 
degelijk een rol, bijvoorbeeld in Het boek van de 
wevervogel (1981; Nederlandse vertaling 1987) 
van Y. B. Mangunwijaya. 
lndonesië's bekendste auteur, Pramoedya Ananta 
Toer, heeft zelfs verscheidene romans aan de pe
riode 1946-1950 gewijd. Een voorbeeld is de in 
1990 vertaalde roman Guerillafamilie, die oor
spronkelijk in 1950 verscheen en die door Toer in 
zijn Nederlandse gevangenschap werd geschre
ven. Een periode die hij vervolgens weer heeft be
schreven in de lijvige roman In de fuik waarvan 
vorig jaar een vertaling verscheen, die wel bijzon
der belangrijk is in het licht van de dekolonisatie 
en het actuele debat daarover. Maar laat ik niet 
op de roman vooruitlopen en eerst een paar op
merkingen maken over de auteur zelf en de om
standigheden waaronder hij de roman schreef. 
Wie meer gedetailleerde informatie over het Ie-
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stadje Blora op de grens van Mid
den- en Oost-Java naar Jakarta. 
Daar leerde hij zichzelf typen, 

kreeg hij een baantje als typist bij het Japanse 
persbureau Domei en kon hij een opleiding tot 
stenograaf volgen, naast een korte periode van 
volwassenenonderwijs. 
Direct na de proclamatie van de Republiek nam hij 
actief deel aan de vrijheidsstrijd, waarin hij het 
midden 1946 had gebracht tot tweede luitenant 
in de hoedanigheid van pers- en verbindingsoffi
cier. Eind dat jaar besloot Toer echter ontslag te 
nemen uit het leger vanwege de grote interne te
genstellingen. Hij had grote bezwaren tegen de 
corruptie en smokkelhandel tussen het bezette Ja
karta en het omliggende republikeinse gebied. 
Ook betreurde hij de wijze waarop het TNI de 
bonte verzameling bendes en milities placht om 
te smeden tot een gedisciplineerd leger waarbij 
soldaten soms om tamelijk willekeurige redenen 
werden ontslagen. 
Vanaf begin 1947 werkte hij als redacteur en ver
taler bij de afdeling Indonesische publikaties van 
The Voice of Free lndonesia. Daar werd ook zijn 
eerste publikatie in boekvorm uitgegeven, een 
fragment uit zijn roman Ditepi Kali Bekasi (Aan de 
oever van de rivier Bekasi). Deze roman is overi
gens altijd onvolledig gebleven. Want twee da
gen na het begin van de eerste politionele actie, 
21 juni 1947, werd Toer gearresteerd en na marte-



lingen gevangengezet in de Boekit Doeri gevan
genis. De Nederlandse inlichtingendienst nam 
hem zijn persoonlijke bezittingen af, boeken en 
manuscripten, waaronder dat van Ditepi Kali Be
kasi. Ondanks het feit dat daarom nog recent van 
diverse kanten is verzocht, heeft de Nederlandse 
regering hem tot op de huidige dag niets van dit 
materiaal teruggegeven en bewaart zij over deze 
kwestie nog steeds het zwijgen. 
Na enige tijd werd het Toer toegestaan om zijn li
teraire carrière te vervolgen en kon hij allerlei 
boeken lezen. De Nederlanders waren in dit op
zicht soepeler dan Suharto die hem pas na meer 
dan tien jaar detentie toestond om te schrijven. 
Tijdens zijn gevangenschap schreef hij onder an
dere de romans De vluchteling (1949; Nederland
se vertaling 1991) en Guerillafamilie. De eerste ro
man speelt rond het einde van de Japanse beze
ting, de tweede in het laatste jaar dat de Neder
landse vlag in Jakarta wapperde en beschrijft drie 
dagen uit het leven van een niet erg fortuinlijke 
familie uit deze stad. Het literaire werk werd door 
de dichter en jurist Han Resink naar buiten ge
bracht, want inmiddels stonden de Nederlanders 
aan krijgsgevangenen ook bezoek toe. 
Deze faciliteiten betekenen niet dat het krijgsge
vangenschap een pretje was: geregeld moest Toer 
dwangarbeid verrichten, vooral op het voor de 
kust van Jakarta gelegen eilandje Edam. Deze 
'dwangarbeid vormde een flagrante schending 
van de Conventie van Genève. Eind december 
1949, na de Rondetafelconferentie, werd hij als 
een van de laatsten vrijgelaten. 

In 1950 trouwde Toer en kreeg hij een baan bij de 
bekende uitgeverij Balai Poestaka. Dat jaar werd 
hij naar Blora geroepen, waar zijn vader sterven
de was en hij zijn familie in deplorabele omstan
digheden als gevolg van de oorlog aantrof. Een 
enerverend jaar waarin hij zijn gevangeniserva
ringen in Boekit Doeri en op Edam verwerkte in 
de lijvige roman Mereka jang dilumpuhkan die 
het jaar daarna verscheen. 
De jaren daarna probeerde hij met wisselend suc
ces van de pen te leven en groeide zijn betrokken
heid bij de ontwikkelingen in Indonesië. Zijn be
zoek met vrouw en kinderen aan Nederland in 
1953 op uitnodiging van de Sticusa was een te
leurstelling. Toer had het idee dat hij het Neder
lands onvoldoende beheerste en voelde zich in 
het brave, gesettelde Holland, afkomstig uit het 
chaotische, verwarrende Indonesië, als in een 
doodskist. De twee verhalen die hij over reis en 
verblijf heeft geschreven, vallen op door het mo
ralisme inzake seksualiteit en een daarmee ver
bonden onbegrip voor het geëmancipeerde ge
drag van sommige Nederlandse vrouwen. 
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Vanzelfsprekend is Toer later verscheidene malen 
uitgenodigd om een bezoek aan ons land te bren
gen, maar de Indonesische regering heeft hem dit 
nooit toegestaan. 

Mensen in de fuik 
Nu de gevangenisroman, misschien moeten we 
zeggen, het gevangenisepos Mereka jang dilum
puhkan. Zoveel mensen, zoveel verhalen, kleine 
geschiedenissen, grote geschiedenissen, zoveelle
vens worden er in deze wereld beschreven. In de 
Nederlandse vertaling (1994) van Alfred van der 
Helm en Angela Rookmaker luidt de titel In de 
fuik. Het is jammer dat zij niet verantwoorden 
waarom, want de letterlijke vertaling zou luiden: 
De lamgeslagenen. Wel is er met enige goede wil 
een argument te vinden voor de onderhavige 
vertaling. Het eerste deel van de roman heet 
De fuik en in de opdracht die aan het verhaal 
voorafgaat, speelt fuik als metafoor voor gevan
genis een centrale rol. 
Die opdracht is overigens dermate belangrijk- als 
poeticale tekst, als beginselverklaring en als appèl 
aan de toenmalige Indonesische lezer - dat ik 
hem hieronder integraal laat volgen: 

'voor allen die ik mijn broers en zusters noemen 
mag: 

aanvankelijk dacht ik dat ik alleen op de wereld 
was - gedachten komen en gaan nu eenmaal on
gemerkt. jullie zult wel moeten lachen om zo veel 
hoogmoed. alles is gekomen en gegaan buiten 
mijn medeweten om. alles is inmiddels geschiede
nis geworden. 

de hoge muur met die serie dubbele deuren van 
hout en ijzer heeft mij de ogen geopend. de muur 
heeft me doen beseffen dat er op deze wereld 
zeer vele mensen zijn. 

daarom heb ik mij aan het schrijven va dit boek 
gezet: 
ik wil jullie laten zien dat de wereld vol mensen is, 
allerlei mensen; velen uit dit boek heb ik persoon
lijk gekend: 

mensen in de fuik, mensen in de gevangenis. 

Jakarta, maart 1950' 

A. Teeuw stelt in zijn monografie over Toer te
recht dat deze opdracht meteen een waarschu
wing is voor wie personages wil herkennen en ze 
niet beschouwt als scheppingen van de auteur. En 
dat zullen we ook zien. De verteller is Abas, een 
ongehuwde jongeman die zijn middelbare school 



niet heeft afgemaakt, maar wel Nederlands 
spreekt, een lage rang in het TNI heeft vervuld en 
'uit het Middenjavaanse plaatsje B.' komt. 
Het relaas van Abas bestaat uit vier delen, die on
derling nogal verschillen in stijl en aanpak. Het 
reeds genoemde De fuik is een beschrijving van 
een bonte stoet medegevangenen en bewakers in 
de besloten wereld van Boekit Doeri, anekdotisch 
en dromerig, met Abas in de rol van verslaggever. 
Dan volgt Tussen zee en zweet, het relaas van de 
dwangarbeid op het eiland Edam. Dit is psycholo
gischer, Abas' gevoelens en gedachten krijgen 
hier een belangrijke rol en andere personages 
worden minder afstandelijk, meer in relatie tot 
hemzelf geobserveerd. Die afstand is nog gerin
ger in Tussen land en hart. dat bestaat uit Abas' 
lectuur en verwerking van de brieven en notities 
die zijn ontsnapte celgenoot Sarpin voor hem 
heeft achtergelaten. De titel van dit derde deel 
slaat op het dilemma waarvoor Sarpin zich ge
plaatst ziet. In De laatste loodjes lijktAbas de aan
pak van het begin voort te zetten, maar zijn relaas 
staat van meet af aan onder stroom door de hoop 
op vrijlating. 

Microkosmos 
In het eerste deel vertelt Abas de verhalen van 
mensen die hij in de gevangenis tegenkwam. De 
godvruchtige smid, de trieste TNI-sergeant, de Su
rinaamse commandant die het voedsel van de ge
vangenen steelt, de tbc-lijder, de kapper die rijk 
wordt maar verscheurd is door verlangen naar 
zijn echtgenote, de monteur die zijn medegevan
genen verraadt, de nep-arts die ze laat kreperen 
en de nep-luitenant die aan body-building doet. 
De gevangenis is een microkosmos voor de we
reld: 'Onze gevangenis was een kleine, geïsoleer
de wereld. Wat daarbinnen gebeurde was een sa
menvatting van wat er in de vrije wereld voorviel. 
Voor wie van observeren hield, was het een bui
tenkans om een poosje in de gevangenis te zitten. 
Niet al te lang. Wanneer het te lang duurde, werd 
zo iemand zelf meegesleurd en werd hij een ac
tief deelnemer.' 

Een mooie observatie die Abas aan het begin 
maakt, is die dat Boekit Doerivoor hem niet meer 
dan een verzameling verhalen was, voordat hij er 
zelf in belandde. 
Tot zijn ongenoegen mag hij aanvankelijk nog 
geen boeken, pen en papier hebben. Deze klach
ten zijn overigens identiek aan passages die Toer 
decennia later over zijn gevangenschap onder Su
harte in Lied van een stomme zou opnemen, zoals 
ook Teeuw signaleert. Maar als het regime ver
soepelt, worden hem deze faciliteiten verleend. 
De beschrijving van de sfeer is lucide, ondanks de 
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anekdotiek. Er heerst een diffuus tijdbesef, het le
ven kabbelt ononderbroken voort als de zee en af 
en toe wordt het opgezweept door een externe 
gebeurtenis, zoals de tweede politionele actie. 
Toen mochten de gevangenen voor enige tijd 
geen bezoek meer ontvangen. 
Sommigen gebruikten het verblijf in de cel om 
hun conditie te verbeteren, meestal op de stomp
zinnige bodybuildersmanier van de nep-luite
nant. Anderen doen aan zelfstudie. Dit laatste is 
zelfs een cruciaal thema in de roman. De stelling 
dat de gevangenis de universiteit voor de revolu
tionairen vormt, wordt hier wel bijzonder onder
streept. In verschillende interviews heeft Toer ge
wezen op het cruciale belang van de boeken 
waarover hij tijdens zijn detentie kon beschikken. 
Toch laat hij Abas het effect van de zelfstudie re
lativeren als deze vertelt hoe dikwijls de gevange
nen de inhoud van de boeken maar half of zelfs 
helemaal niet begrijpen - hijzelf incluis - en hoe 
ze goedgelovig en naïef aan het bomen en het 
fantaseren slaan. Die bescheidenheid heeft te ma
ken met Toers complex over een geringe oplei
ding. 

Op Edam verricht Abas dwangarbeid tussen Ne
derlanders die in hun vrije tijd uitstapjes naar het 
eiland maken. Hij verkeert hier niet alleen meer 
onder de mensen, maar heeft nu ook direct con
tact met Nederlanders en vooral met Nederlandse 
vrouwen. Met een van hen verricht hij zelfs de 
daad -al zegt hij later niet meer te weten of het 
fantasie of realiteit was. Een andere Nederlandse 
vrouw die letterlijk de boot mist en daarom in het 
bed van de gevangeniscommandant belandt, be
schrijft hij als was ze een personage in een toneel
stuk. 
Abas vindt de Nederlandse strandrecreanten mid
deleeuwse barbaren als hij hen tussen de bosjes 
de liefde ziet bedrijven en hij kan zijn oren niet 
geloven als hij van medegevangenen verneemt 
hoe de vrouwen zich in de Jappenkampen ver
enigden met jongens en honden. 's Nachts kan hij 
niet slapen van de opwinding. Hij leert een mooie 
baboe kennen die door de commandant gedwon
gen is om zijn bijzit te worden en vervolgens door 
haar familie werd verstoten toen bleek dat ze 
zwanger was. Ach, zei Meursault in Albert Camus' 
L'Étranger al niet dat de essentie van gevangenis
straf de gedwongen seksuele onthouding is? 

Vrijlating 
Het derde deel is het verhaal van Sarpin en diens 
relatie met Fatimah, zijn verloofde. Sarpin twijfelt 
tussen een leven met haar en een leven bij de TNI 
dat zeker tot een vroegtijdige dood zal leiden, 
want Sarpin is een echte vechtersbaas (dat zijn 



Madoerezen vaak in het werk van Toer). Hierover 
praat hij met Abas en schrijft hij Fatimah in zijn 
brieven. Het is het soort dilemma dat ook in de 
vorige romans, Guerillafamilie en De vreemdeling 
voorkomt. In zijn brieven en aantekeningen zet 
Sarpin zijn visie op zichzelf en de wereld uiteen. 
Tussen zijn liefdesverklaringen door probeert hij 
Fatimah uit te leggen hoe zij zou moeten denken 
en leven. Hij raadt haar aan veel romans te lezen, 
dat is goed voor haar algemene ontwikkeling. Zo 
houdt hij haar ook voor dat haar ideaal van de he
mel een ideaal is van luiheid en lage hartstochten 
en maakt hij zich woedend over de traditie van de 
bruidsschat waaraan haar ouders willen vasthou
den. 
Ondanks al zijn ideeën is Sarpin vooral een man 
van de daad, Abas vindt hij te weinig praktisch. 
Impliciet plaatst Toer deze fysiek niet sterke man 
tegenover de narcistische bodybuilders. 
Aanvankelijk was Abbas het niet 
helemaal oneens met zijn mede-
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gedragen zich aanvankelijk wantrouwend, maar 
beloven hem hulp. Later vinden de Indonesiërs 
dat de Nederlandse overloper door zijn nerveuze 
gedrag een gevaar oplevert: 'Uiteindelijk klonk 
het vonnis: "Hij kan maar beter uit de weg wor
den geruimd." De suggestie is duidelijk dat zij dit 
plan hebben uitgevoerd. Daarom is het hoogst
merkwaardig dat Teeuw in zijn monografie vol
staat met de opmerking: 'uiteindelijk krijgt hij 
toch de belofte van hulp na zijn vrijlating.' 
Was Abas bescheiden over de opgedane boeken
wijsheid, over de eenvoudige Nederlandse pol
derjongens is zijn oordeel hard: ze begrijpen een 
stuk minder van politiek en aanverwante zaken 
dan halfontwikkelde Indonesiërs als hijzelf. 
Wat we al wisten uit het eerste deel, wordt hier 
nog eens aangevuld: Abas' medegevangenen zijn 
geen heilige boontjes. Het gaat om niets minder 
dan verraders, spionnen, zwarthandelaars, gods-

dienstwaanzinnigen, opportunis
ten en gekken en degenen met 

gevangenen die meenden dat Sar
pin ze niet allemaal op een rijtje 
heeft. Door het lezen van zijn brie
ven en aantekeningen krijgt hij 
bewondering voor hem en gaat hij 
zich zelfs met Sarpin identificeren. 
Zijn celgenoot had hem zelf trou-

'De revolutie zal 
wie hij bevriend is, vormen hierop 
geen uitzondering. Zo is er een 
ex-officier die Abbas toever
trouwt dat hij na zijn vrijlating ro
ver wordt. Met het geld dat hij 
hiermee buitmaakt wil de man 

verraden worden door 
opportunisten' 

wens al aangezet zijn voorbeeld 
om te schrijven na te volgen. Het 
schrijven als een vorm van compensatie voor de 
wereld die de gevangene wordt ontnomen. 
Sarpin valt nogal eens in herhaling, maar Toer 
voorkomt dat zijn betogen saai worden. Hij laat 
ze door Abas onderbreken met anekdotes over 
het gevangenisleven. 

Dat leven wordt steeds spannender in het laatste 
deel van roman. Boekit Doeri raakt gaandeweg 
leger omdat er geregeld gevangenen worden vrij
gelaten. Bovendien komen de gevangenen steeds 
meer in contact met de 'vijand': gedetineerde 
KNIL'ers en ook Nederlanders. Had Abas al eens 
een jood leren kennen die de nazi's had overleefd 
en verbitterd constateerde dat hij alleen maar 
naar Indië was gebracht om voor de belangen van 
de Bataafse Petroleum Maatschappij te vechten, 
nu leert hij echte overlopers kennen. 
Zo is er een gedetineerde soldaat die Piet heet en 
heeft gewerkt voor de Nederlandse geheime 
dienst. Deze Piet is exact op de hoogte van wat de 
Hollanders overal hebben uitgehaald en hij 
schaamt zich voor wat zijn landgenoten hebben 
aangericht. Hij is bang omwille van deze kennis 
door de geheime dienst te worden geliquideerd 
en hij vraagt daarom zijn Indonesische medege
vangenen om hem te helpen onderduiken. Die 
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te beginnen. 

aan de Sarbonne politieke weten
schappen studeren om tenslotte 
in Indonesië een politieke carrière 

Zo'n passage heeft ook een komische ondertoon 
en het meest op dreef is Abas met zijn beschrij
ving van de 'republikeinse dieren', al de luizen, 
muggen, ratten en katten waarmee hij in de ge
vangenis wordt geconfronteerd, 
Voor de rest blijft dit deel typische gevangen_isli
teratuur: de afwisseling van hoop op vrijlating en 
berusting in het lot. Daarom zijn de laatste twee 
hoofdstukken die de daadwerkelijke vrijlating be
schrijven weer zo bijzonder (niet toevallig zijn ze 
jaren geleden al afzonderlijk vertaald). 
Abas is sceptisch over de ontwikkelingen in zijn 
land en zelfs bij de vrijlating heeft hij nog reser
ves: 'Een almachtige vrijheid op onbestemde 
plaats en tijd. Voortzoevend voerde de auto ons 
die onbestemde plaats en tijd tegemoet.' 

Somber 
Toch was Toer minder somber gestemd bij het 
schrijven van deze passages dan toen hij in de ge
vangenis van Boekit Doeri een jaar tevoren het 
verhaal Blora schreef. Blora (destijds verschenen 
in het 'transculturele' tijdschrift Oriëntatie) be
schrijft hoe de verteller op weg naar zijn geboor
testad een vernield landschap ontwaart en gru
welijke verhalen over terreur hoort. Het mooiste 



meisje van de kampong is een verlepte hoer ge
worden, zijn grootmoeder een afzichtelijke bede
lares, zijn ouderlijk huis is door de communisten 
platgebrand, de tuin een woestijn, een broertje is 
mank, een ander is weggevoerd door het KNIL en 
zijn vader is vervallen tot lethargie. Bovendien 
krijgt de verteller van het TNI het bevel om zijn 
loslippige broertje Tjoek te doden en hij geeft 
daaraan gevolg: huilend steekt hij het kind met 
een mes in het hart. 
Gelukkig blijkt het hele verhaal een nachtmerrie, 
maar ook hier heeft Toer geen hoge dunk van het 
humanitaire gehalte van zijn medestrijders. 
In de brieven van Sarpin ontwikkelt Toer een vrij 
coherente visie op de samenleving in die tijd. Die 
visie is vrij somber, de revolutie zal verraden wor
den door de opportunisten en daarom wil Sarpin 
ook sterven. Om het boek bij zijn publiek accepta
bel te houden laat Toer de verteller afstand ne-
men tot Sarpin. Is hij gek, zoals 
medegevangenen beweren en de 
man zelf in zijn brieven sugge-
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delijk over Nederlanders, ook over de overlopers. 
Het lijkt vrij vanzelfsprekend dat zij -en zeker de 
zwarte gevangeniscommandant en de inlandse 
KNIL-soldaten - sympathiseren met de onafhan
kelijkheidsbeweging. 

Rijpaard 
Het is opvallend wat voor een negatieve rol in 
deze roman- en in Toers gehele oeuvre- de prak
tijk van de godsdienst en in het bijzonder de is
lam, speelt. Niet alleen Sarpin gaat ver in zijn kri
tiek op de islam, ook Abas zelf is, door hem geïns
pireerd, in staat tot een lucide betoog over de ma
nier waarop mensen godsdienst plegen te hante
ren als rijpaard voor hun persoonlijke opvattin
gen. Hij vertelt ook hoe tiranniek hij gediscrimi
neerd wordt als varkensvleeseter en hoe hinder
lijk sommige medegevangenen die zich opeens 
hebben bekeerd (waarom is niet duidelijk) tot fa-

natieke islamieten, anderen lastig 
vallen met hun zelfingenomen 
evangelische praatjes. Met een 

reert? Is het vanwege zijn - zoals 
hij in zijn laatste brief bekent -
impotentie dat hij de dood in de 
strijd zoekt? 

/Religie is slechts serie 
nauwelijks verholen genoegen 
verhaalt hij vervolgens hoe een 
deel van deze bekeerlingen na 
hun vrijlating vervalt tot criminali-sociale verplichtingen/ 

Ook Abbas zelf is bang dat het 
egolstische materialisme en het 
najagen van persoonlijke ambities 
de revolutie zullen vernietigen. 
Dat is een belangrijk thema in het boek. Abas ziet 
het al gebeuren terwijl hij in de gevangenis zit, 
hoort het al in de verhalen over wat zich daarbui
ten afspeelt. Interessant is om te bekijken wat 
voor beeld Toer in 1950 van de Nederlanders gaf. 
Heel vaak wordt verwezen naar de twee politio
nele (hier: 'militaire') acties. Het Nederlandse mili
taire optreden wordt beschreven als hard, vooral 
vanwege de enorme overwicht aan modern mate
rieel. Hetzelfde geldt voor de manier waarop de 
Indonesiërs worden behandeld. Zo worden ge
vangenen niet alleen gemarteld en terechtge
steld, maar wordt hen ook adequate voeding en 
medische verzorging onthouden. Evenmin houdt 
de Nederlandse regering zich aan conventies inza
ke het inlichten van familieleden en het laten ver
richten van dwangarbeid. Kennelijk ging het hier 
volgens de Nederlanders niet om excessen: in de 
Excessennota wordt niet gerept over de toestand 
in de Boekit Doeri-gevangenis. 
Zijn kritiek op het koloniale optreden brengt Toer 
heel effectief: hij laat haar soms formuleren door 
Nederlanders. Zo is het Piet de overloper die het 
over de Hollandse gruweldaden heeft en is het de 
Nederlandse vrouw op Edam die constateert dat 
krijgsgevangenen geen dwangarbeid mogen ver
richten. Voor het overige is Abas tamelijk afstan- z 
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teit en zedeloosheid. 
Met evenveel genoegen vertelt 
Abas hoe sommige islamitische 
medegevangenen zich wentelen 

in een arrogante vorm van ignorantie, hoe ze zich 
daardoor van alles laten wijsmaken. 
Deze observaties komen voort uit Toers opinie dat 
religie bij de meeste gelovigen geen inhoudelijke, 
spirituele waarde heeft, maar slechts neerkomt 
op het nakomen van een serie sociale verplichtin
gen. Sarpin besteedt hieraan veel aandacht in de 
brieven aan zijn verloofde Fatimah. 
Het is daarom een beetje merkwaardig dat zelfs 
iemand als Toer, die zoveel bewondering heeft 
voor onafhankelijke vrouwen als prinses Kartini, 
kennelijk niet in staat is, buiten de in zijn land do
minante, draconische islamitische huwelijksmo
raal te treden. Abas mag de blanke vrouwen als 
bijzonder begeerlijk ervaren, in wezen verschilt 
zijn visie op hen niet van die op zijn landgenotes. 
Hun wat vermoeide, toegeeflijke attitude tegen
over seks delen ze in zijn ogen met Indonesische 
vrouwen als de baboe die vanwege haar schoon
heid door de kampcommandant is onteerd. Hij 
krijgt het idee dat een vrouw die haar eer heeft 
verloren, daarmee ook het recht kwijtraakt om de 
mannen die haar begeren te weigeren. 
De afstand die Toer tot de praktijk van de Islam 
inneemt is te verklaren. Hij heeft de opportunisti
sche houding van de imams bij de onafhankelijk
heidsverklaring in 1945 destijds al gelaakt. We 



----------------------------------------------------------------------------~---

moeten niet vergeten dat in de beginjaren van 
het Indonesisch nationalisme ook kritiek op de 
praktijk van de islam mogelijk was. Vrouwen kon
den een rol spelen in de strijd voor een onafhan
kelijk en vrij Indonesië. 
Toer is zich er ook van bewust dat de islamitische 
organisaties in de troebele omstandigheden van 
1965 uit eigener beweging en enthousiast Suhar
to hebben geholpen bij het uitroeien van alles 
wat communistisch, links, progressief en liberaal 
was. Want decennia later, in Lied van een stomme 
en in recente interviews, blijkt Toer zijn visie op 
de islam nog steeds aan te hangen. 
Paradoxaal genoeg spoort die visie absoluut niet 
met het cultuurrelativisme van veel westerse in
tellectuelen. Je zou kunnen stellen dat ze daar
mee dissidenten als Toer - die ook heeft gezegd 
dat Salman Rushdie moet kunnen schrijven wat 
hij vindt dat hij moet schrijven - in de kou laten 
staan. Vroeger plachten Islamkenners en arabis
ten vanuit hun deskundigheid nog weleens een al 
te naïeve en positieve kijk op de praktijk van de Is
lam te relativeren: de koran mag dan mooi zijn, 
wat de gelovigen er in de praktijk mee uithalen is 
minder mooi. Sinds ook islamologen en arabisten 
hebben ontdekt dat je hoger op de 'Ciavan-lijst
jes' van media klimt als je in relativerende praat
jes verkondigt dat het allemaal wel meevalt, hoor 
je hen zelden meer over de sluipende islamisering 
van Indonesië, waar net als in Turkije de overheid 
telkens een consessie doet aan de fundamentalis
ten om de eigen machtspositie te kunnen handha
ven. 

Verboden 
Toer heeft die steun uit het buitenland, en vooral 
lezers uit het buitenland, hard nodig. Niet alleen 
omdat hij door het Suharto-regime als auteur is 
gemarginaliseerd vanwege het verbod op zijn 
boeken. Misschien is het meest tragische dat hij 
voor Indonesische lezers niet of nauwelijks be
staat. Voor hen te schrijven is 'schrijven op zand', 
zoals hij in een interview ooit opmerkte. 
Sommige lezers vinden het een probleem dat er 
van Toer nooit echt 'nieuw' werk beschikbaar is. 
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Sinds hij eind 1979 het concentratiekamp op Buru 
verliet, heeft hij weliswaar verscheidene boeken 
gepubliceerd, maar ook de meer recente als Lied 
van een stomme zijn daar onstaan en niet in de 
periode daarna. Veel boeken die nu vertaald wor
den, zoals In de fuik, verschenen oorspronkelijk in 
de jaren vijftig. Is dit nu echt een probleem? Wan
neer we naar de kwaliteit van het werk kijken, is 
die tegen de tand des tijds opgewassen en Toers 
belangrijkste thema's zijn nog steeds actueel. Op 
een bijzondere manier is dit onlangs geïllustreerd 
door Tahar Ben Jelloun, een Franse auteur van 
Marokkaanse herkomst. Ben Jelloun bracht een 
paar jaar geleden een bezoek aan Indonesië en 
wilde bij die gelegenheid Toer ontmoeten. Dit 
werd hem afgeraden: zo'n bezoek zou nadelige 
gevolgen voor de lndonesi5che schrijver kunnen 
hebben. 
Omdat Ben Jelloun Toers roman Corruptie kende 
heeft hij als hommage en steunbetuiging L'Hom
me rompu geschreven, geïnspireerd op die van 
Toer. De geschiedenis van de ambtenaar die uit
eindelijk net als zijn collega's zwicht voor de cor
ruptie, door zijn geweten wordt gekweld en ten
slotte tegen de lamp loopt, heeft hij verplaatst 
van het Indonesië van 1955 naar een Marokko van 
recenter datum. De roman is onlangs vertaald als 
Een gebroken man. Ben Jelloun zegt hierover 
zelf: 'Dit verhaal, zo gelijk en zo verschillend, 
plaatsgebonden en universeel, brengt ons, schrij
vers van het zuiden, tot elkaar, ook afligt dat zui
den ver in het oosten.' 

August Hans den Boef is docent aan de facul
teit voor Economie en Informatie van de Hoge
school van Amsterdam. 
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Archieven van een 
antipapierpartij 

'De CPN was een antipapierpartij, wij hielden al
leen van krantenpapier', aldus Marcus Bakker in 
zijn toespraak, vorig jaar 19 november, bij de offi
ciële overdracht van het CPN-ar-
chief aan het Internationaalinsti-

Men hoeft dus niet langer naar Moskou af te rei
zen om, bijvoorbeeld, de relaties van de Neder
landse communisten met de Komintern te bestu-

deren. Sinds jaar en dag lijkt de 
opinie daarover vast te liggen: de 

tuut voor Sociale Geschiedenis 
(IISG). Een ear-opener voor on
dergetekende, die als archivist 
voor de Stichting tot beheer van 
de archieven van de CPN gedu
rende anderhalf jaar het partijar
chief in orde bracht. Dat Bakkers 

Margreet Schrevel 
CPN liep aan de 'leiband' van Mos
kou - een verouderde uitdrukking 
die alleen met betrekking tot com
munisten nog met graagte ge
bruikt wordt. Historisch onderzoek 
zou dit beeld kunnen nuanceren 

CPN 

uitspraak maar ten dele opgaat, 
moge blijken uit de hier volgen-
de typering van 132 strekkende meter zakelijke 
en ontroerende, inspirerende en deprimerende 
papieren van de CPN. 

Komintern-archief 
Bij de inval van de Duitsers in mei 1940 moest de 
partij zo snel mogelijk van haar papieren af zien 
te komen. Overal in het land gingen districtsar
chieven in rook op. Het archief van de landelijke 
leiding werd ijlings uit het partijgebouw in Am
sterdam verwijderd. Het is tot op heden onbe
kend wat er nadien precies mee gebeurde. In elk 
geval is in Nederland geen vooroorlogs archief 
bewaard gebleven. 
In het Komintern-archief in Moskou zitten echter 
veel interne partijstukken, die de CPN indertijd 
naar haar vertegenwoordiger daar stuurde. Ook 
stukken over de bemoeienissen van de Komintern 
met de CPN ('die holländische Frage') in diverse 
commissies zijn daar te vinden, evenals de corre
spondentie van de partij met het Executief Comité 
in Moskou. De telegramwisseling met het radio
apparaat van Daan Goulooze (1933-1943) is een 
van de interessantste onderdelen hiervan. Deze 
en dergelijke stukken zijn door de Stichting tot 
beheer van de archieven in kopie naar Nederland 
gehaald. 
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en periodiseren. Een zeer opper
vlakkige beschouwing van de stuk
ken laat alles behalve een stel 

slaafse Nederlandse honden zien. Zo kapittelt par
tijsecretaris P. Bergsma in juni 1929: 'Genossen, 
wir muessen offen sagen, wir erstaunen von einer 
safehen Buerokratie. Wir verstehen es nicht, dass 
waehrend wir, kleine Partei al unsre Arbeit fuer 
die Wahlen regeln muessen mit Genossen die ihre 
freie Stunden opfern, lhr mit lhr grosses Apparat 
in 3 Manaten nicht mal eine Sache regeln koennt 
oder wenigstens eine Bitte zu beantworten ver
steht.' En vraagt Goulooze kritisch, in een van zijn 
typerende berichten over sabotage in bezet Ne
derland (29 januari 1943): 'Zussammenstoss von 
zwei Wehrmachtszuege bei GOUDA und bei NIEU
WERSLUIS. Gueterzug bei NIJMEGEN derailliert, 
grosse Schaden angerichtet. Ganze Bevoe/ke
rungsregistration, Wagen in [NIJME]GEN vernich
tet. Warurn keinerlei Agitation gegen Juden
verfolgung bei Rundfunkuebertragung nieder/an
dische und deutsche Sprachen. Tausenden nieder
landische Juden nach Polen deportiert.' 

Collectie Spanjestrijders 
Een mooie aanwinst uit Moskou is het archiefje 
van het inlichtingenapparaat van de Komintern 
over de Nederlandse leden van de Internationale 
Brigades in de Spaanse burgeroorlog. Het bevat 
niet alleen namenlijsten met biografische gege-



vens en karakteristieken van personen, maar ook 
resumerende rapporten over het totale Neder
landse aandeel in de lnterbrigades. 
Over de omvang van de Nederlandse deelname 
bestaan tot nu toe slechts zeer uiteenlopende 
schattingen, verkregen uit extrapolatie van ver
schillende gegevens. Als de opgave van de Komin
tern juist is, zijn zelfs de laagste schattingen nog 
aan de te hoge kant. In december 1937 meldt de 
rapporteur: 'Es muss testgestefit werden dass die 
Hol/aender im allgemeinen in Spanien, in Ver
gleich zu den anderen kleinen Nationen, sehr sch
wach vertreten sind. Ungefaehr 250 Kameraden 
aus Holland sind reel/ vorhanden', waarop nog 
een klacht volgt over het lage niveau aan politie
ke rijpheid, militaire discipline en lichamelijke 
conditie. Eind 1938, tegen de tijd dat de Brigades 
ontbonden werden, zijn 350 Nederlanders geteld, 
waarvan: 141 communisten, 7 SDAP'ers, 4 anar
chisten, 2 fascisten, 10 trotskisten, 
3 sympathisanten van de CPN en 
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gelijke. Ze moeten bewaard zijn door kaderleden 
in het onmiddellijke besef van het historisch be
lang ervan. Deze papieren zijn na de oorlog stuk
je bij beetje boven water gekomen - de meest re
cente schenking dateert uit 1992. Samen met de 
al genoemde collectie-Goulooze en enkele door 
Marcus Bakker geschonken stukken vormen ze 
een aanvullende bron voor de geschiedenis van 
het communistisch verzet. 
Van grote waarde is daarnaast nog een omvang
rijke collectie over in het verzet omgekomen com
munisten, die eveneens in 1992 is opgedoken. Het 
gaat om een archief, vanaf september 1945 tot in 
1947 aangelegd met de bedoeling een Gedenk
boek te publiceren. Ten behoeve daarvan werd 
aan familieleden en bekenden gevraagd biografi
sche gegevens, eigen herinneringen en foto's op 
te sturen. De districtssecretarissen werden inge
schakeld ter verificatie van de gegevens en ook zij 

leverden in veel gevallen extra in
formatie over de betrokkenen. 

183 partijlozen. Onder hen' 3 Spio
ne, 10 Provokateure, 9 vol/ständig 
Demoralisierte, 1 Gestapoagent', 
waarbij onduidelijk is hoe deze 
personen over de vorige catego
rieën verdeeld zijn. De klacht over 
de slechte discipline wordt her-

'Koude Oorlog 
Uiteindelijk werden zo bijna dui
zend kleinere en grotere dossiers 
gevormd. Een Gedenkboek kwam 
er ten slotte niet, maar het ar
chief is gelukkig bewaard geble
ven. De onderzoeker kan er ver-

zorgde voor een 

anti-papiercomplex' 

haald, maar nu met de toevoeging 
dat de Nederlanders, eenmaal in 
de strijd, wèl dapper zijn. Sedert het begin van de 
Brigades zijn er dan 99 gedeserteerd, vergeleken 
met andere nationaliteiten een hoog percentage, 
waarvoor als verklaring onder meer de nationale 
eigenschappen aangevoerd worden: wars van mi
litaire discipline en familieziek - Nederlanders 
kregen doorgaans na vier weken heimwee. Zo 
laat dit archiefje, behalve informatie over de 
Spanjestrijders zelf, ook iets zien over het ge
zichtsveld van de Kominternrapporteur en de 
werking van het inlichtingenapparaat als zoda
nig. Al met al te laat voor een nationaal debat, 
maar wel een fraaie bron voor deze episode uit de 
geschiedenis. 

lilegaliteit en verzet 
Hoewel het bestaan in de illegaliteit niet te rij
men valt met het idee van archiefvorming, zijn er 
uit de bezettingsperiade betrekkelijk veel papie
ren overgeleverd. Niet zo verwonderlijk is dat mis
schien als het gaat om kopij voor De Waarheid, 
discussiestukken en pamfletten. Maar wel verba
zend is de hoeveelheid briefjes en notities over 
gevaarlijke personen, over buit bij overvallen, 
boodschappen in de trant van 'verzoeke brenger 
dezes een stencilapparaat mee te geven, oome 
piet', blanco briefpapier voor vervalsingen en der-
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schillende vragen op loslaten, 
want door de organisatie van de 
gegevens - biografische informa-

tie, activiteiten voor en na de bezetting, arresta
tiedatum etc. uitgesplitst op formulieren, per dis
trict geordend- en uitgebreidheid- in totaal 936 
personen- is het een belangwekkende bron voor 
het gehele communistische verzet. Niet alleen in
dividuele verzetsmensen, maar ook groepen in 
steden, wijken, bedrijven en districten krijgen nu 
letterlijk en figuurlijk een gezicht. 

Koude Oorlog en partijstrijd 
Na mei 1945 leefde het idee van illegaliteit nog 
krachtig voort. Onder druk van de Koude Oorlog 
en al of niet vermeende infiltratie van buitenaf 
ontwikkelde de partij inderdaad een soort antipa
piercomplex. De in het archief overgebleven stuk
ken uit de eerste tien jaar na de oorlog zouden, 
alles bij elkaar gestopt, samen hoogstens twee ar
chiefdozen vullen. Uit deze tijd zijn alleen de con
gresmappen en scholingsstukken vermoedelijk 
compleet. Notulen van bestuursvergaderingen 
zijn er pas sinds 1948, en dan nog zeer onvolledig. 
Er werd bewust geen archief gehouden in het 
partijgebouw, bestuurders namen stukken mee 
naar huis. Mogelijk liggen vandaag de dag nog 
delen van het partijarchief uit deze periode in 
privé-zolders of -kelders. 



Tijdens de partijstrijd (1956-1959) werden archiva
lia zelfs niet langer thuis gehouden, maar op 
schuiladressen bij goede bekenden onderge
bracht. Uit die periode zijn naar verhouding vrij 
veel stukken overgeleverd, indertijd opgemaakt 
en bewaard met de bedoeling bewijslast tegen 
personen te verzamelen. 'In ieder geval is het nut
tig zulke stukken in je handen te hebben, en daar
om stuur ik ze maar met deze hierbij op' (1960). 
Dit zijn doorgaans geen stukken om vrolijk van te 
worden. Ze geven inzicht in de sfeer van de partij 
in die dagen en in het gedrag en de mentaliteit 
van haar in het nauw gebrachte leden. In een map 
met oorspronkelijk opschrift 'rechtsen' treffen we 
een inzender uit district Brabant aan, die kenne
lijk vertrouwd is met toneel literatuur. Eerst de in
troductie van handelende personen: 'Rapalje:- X, 
zwager van Y. De laatste heeft gezeten wegens 
diefstal; - A, vermoedelijk handlanger van B; -C, 
agent van de krant, in complot 
met D; -E, dubieus figuur, gechan-
teerd door D; -F, oud-Amsterdam-
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Vanaf die tijd zijn alle stukken van bestuursorga
nen, commissies, bureau's en overleggen be
waard. De onderzoeker kan daar met alle moge
lijke vraagstellingen mee aan de slag. Wie deze 
meters archiefstukken door zijn of haar handen 
laat gaan, moet haast wel onder de indruk raken 
van het onverflauwde elan en de strijdbaarheid 
waarmee de partijleden naar buiten traden. Er 
kon geen misstand zijn, of een CPN'er maakte er 
een krantje of pamflet over, organiseerde een 
protestmeeting en mobiliseerde de omgeving. 
De papieren neerslag daarvan vormt nu bijvoor
beeld de prachtige collectie over het bedrijven
werk, de hoeksteen van de partij, met onder meer 
notulen van ondernemingsraden en bedrijfsuitga
ven met klinkende titels als De Stofzuiger, De 
Rode Electrode, De Hete Nagel. Het werk van het 
bureau Propaganda mét alle, ook kleinere uitga
ven, en het schijnbaar onvermoeibare bureau Bui-

tenland, de overleggen van vrou
wen, flikkers, potten, dat alles is 
in het archief volledig gedocu-

mer, contact met D'. Hierop ont-
vouwt de briefschrijver een plot, 

11n jaren zeventig groeide 
menteerd. Vooral in de kleinere 
archieven van districten en perso
nen is de activiteit van CPN'ers 
goed te volgen. Deze collecties 

waarbij het misdrijf volstrekt in besef van archiefvormingl 
het vage blijft, waarna de epiloog: 
'In een rapport heb ik voorgesteld 
om het hele zootje uit de partij te 
flikkeren.' (september 1957) 
Na zijn vertrek uit de partij wordt 
Gerben Wagenaar op diverse plaatsen gesigna
leerd door oud-partijgenoten. In Kopenhagen 
voor zaken, duikt Wagenaar een portiek in om te 
schuilen voor een regenbui. En ook daar staat een 
CPN'er, die verontwaardigd het enkele feit door
brieft dat Wagenaar na de bui het KLM-gebouw
tje binnentrad ... de trein is toch veel goedkoper? 
Overigens is een deel van dit soort getrouwe in
formanten even later zelf ook uit de boot geval
len, op grond van aantijgingen van weer anderen. 

Bedrijvenwerk 
Papieren zijn ook verloren gegaan door doodge
wone slordigheid, gebrekkige organisatie of om
dat men het niet belangrijk vond om ze te bewa
ren. De gebruiker moet het archief niet bij voor
baat achterdochtig te lijf gaan en achter het ont
breken van elk dossier boze opzet vermoeden. 
Over de eerste na-oorlogse decennia is er veel 
niet, maar ook weer wél: notulen van bestuurs
vergaderingen- zij het met lacunes-, congres- en 
conferentiestukken, scholingsstukken, enige cor
respondentie en de hierboven beschreven specia
le collecties. Vanaf begin jaren zeventig groeide 
in de partij het besef van archiefvorm ing. een pro
ces dat bevorderd werd door het afnemen van de 
druk van 'buiten'. 
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verschillen sterk van karakter. Het 
archiefje van Annie Gelok laat 
iets zien van haar inzet voor de 
pijnloze baring en voor het Lan-

delijk Comité voor de Volkshulp na de Zeeuwse 
watersnoodramp van 1953. In het laatste geval 
(misschien ook in het eerste) verloopt de zaak 
moeizaam. In verschillende dorpen is de hulp al 
door andere groeperingen geregeld, of reageren 
de notabelen afhoudend op het aanbod van de 
communisten. Zo raakt het halve miljoen dat ze 
van het Wereld Vakverbond te besteden heeft 
niet op. Gewetensvol verantwoordt Gelok iedere 
uitgave: in een onderkomen voor evacué's kan ze 
'een paar nieuwe schoentjes maat 22, nieuw wol
len borstrokje, doosje nieuwe zakdoekjes, zak 
snoep, 2 stukken zeep, lichtblauw trainingspakje 
en 2 kluwens gebruikte wol' kwijt. 
In het meer recente archief van John Geelen, lan
delijk partijbestuurder en districtsbestuurder Lim
burg, blijkt dat hij zich, naast de normale partijbe
slommeringen, bezig houdt met: Stop de N-bom, 
Maastrichts Vredesplatform, Stop Kalkar, Tegen 
Borssele, Antifascismekomitee Maastricht, Tegen 
gedwongen ontslagen bij Philips Sittard, Tegen 
sluiting Volvocar Barn, Landelijk overleg van pro
jecten van jongeren zonder werk, Projectgroep 
jeugdwerkloosheid Maastricht, Steunkomitees 
Pensioenactie mijnwerkerspensioenen, Woon- en 
kraakacties Maastricht, Limburgs Volksappèl, Soli
dariteit met Chili, Tegen afgravingen in Margra-



ten, Aktiegroep onderwijs Maastricht en, ten slot
te, de Initiatiefgroep Geen bezuinigingen op de 
gezinszorg. 
Zoveel jaar na dato kan de gebruiker van het ar
chief daar alsnog moe van worden. 'Wat de strijd
baarheid betreft blijven communisten altijd goe
de voorbeelden', schrijft een niet-communist aan 
Marcus Bakker (1989). 

Archief Marcus Bakker 
In Bakkers persoonlijk archief getuigen diverse 
vertwijfelde notities van een voortdurende wor
steling met papier. 'Grote blocnote is J:1ifl preten
tieus, kan wel veel bevatten.' 'Belangrijk is een 
goede manier van afleggen!' 'Klemmap/ kaarten
bakje reeds bestaand/ ladenkast voor spec. stuk
ken/ aantekeningen/ zakagenda/ = totaal vijf vor
men = teveel'. Uiteindelijk stopte hij alle soorten 
stukken per jaar in dozen en deed er afstand van, 
met de bedoeling om het verleden open te leg
gen voor onderzoek. Dat daarbij ook de minder 
aantrekkelijke kanten van dat verleden gedocu
menteerd zouden worden, schrok hem blijkbaar 
niet af. 
De meest belangwekkende aanwinst uit Bakkers 
archief is zonder twijfel de collectie bronnen, in 
1958 bijeengebracht voor het schrijven van het 
congresstuk De C.P.N. in de oorlog. De collectie 
bevat, naast uit de tijd van de partijstrijd zelf 
stammende verklaringen en brieven over perso
nen, ook materiaal uit de periode 1943-1945, 
waaronder uit de gevangenis gesmokkelde brief
jes van Jan Postma en Daan Goulooze. Deze ver
zameling is toegevoegd aan de goed gevulde ru
briek Partijstrijd. Bakkers papieren nalatenschap 
bestaat verder uit een aantal stukken van en over 
het Zaanse verzet, een grote hoeveelheid eigen 
aantekeningen voor redevoeringen, klad-manu
scripten, ontelbare verzoeken om spreekbeurten 
te vervullen en interviews te geven, zak-agenda's 
en losse notities over van alles en nog wat. Een 
kleiner gedeelte vormt de correspondentie -
meestal alleen ingekomen stukken - met perso
nen van meer en minder aanzien: waarderende 
krabbels van CHU-freule Wittewaall. VVD-voor
man Joekes en andere collega-Kamerleden, smeri
ge dreigbrieven van anonieme fascisten en ver
zoeken van partijgenoten die Bakkers hulp inroe
pen bij een keur van problemen. Het oog van de 
historicus valt meteen op een gespeeld-wanhopi
ge brief van de sympathiserende hoogleraar Jac
ques Presser, die zich te veel op de huid gezeten 
voelt: 'Het is weer ouderwets: iemand, naam on
verstaanbaar, vraagt me minstens een kwartier 
lang aan de telefoon, of ik een Poolse tentoon
stelling wil openen, hoewel ik geen woord. Pools 
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ken. De heer van Santen wil me laten spreken op 
een landelijke bijeenkomst. ik weet niet meer 
waarover. De heer Brandtsen wil me laten spre
ken over de Februaristaking; de heer Bakker over 
het cultuurverval; iemand, aan de deur en dus op
gevangen door mijn gastvrouw (gelukkig) wou 
me hebben voor een vergadering van een alweer 
vergeten organisatie (Studerende Jeugd?); de 
heer Klinkenberg vraagt me voor een 
artikel...maar het gaat doodeenvoudig niet. .. ik 
moet ergens een streep zetten en ik ben bang dat 
ik allang en een heel stuk over de goede streep 
voor mij heen ben.'(februari 1952} 

Toegang archieven 
Alle hier beschreven collecties zijn verzameld en 
worden beheerd door de Stichting tot beheer van 
de archieven van de CPN, in 1991 de opvolger van 
de uit 1983 daterende Archiefcommissie. De Stich
ting staat nog steeds open voor nieuwe aanwin
sten. Sedert 19 november 1994 berusten de ar
chieven in bruikleen bij het IISG. 
Voor inzage in het CPN-archief en de andere ar
chieven onder beheer van de Stichting is schrifte
lijke toestemming van de Stichting nodig. De stu
diezaal van het IISG geeft informatie en bemid
delt bij de aanvrage. 
De Stichting heeft de afgelopen jaren met behulp 
van subsidies de archieven laten ordenen en be
schrijven. Het landelijk partij-archief en het ar
chief van Marcus Bakker zijn beschreven in Mar
greet Schrevel, Inventaris van het archief van de 
Communistische Partij van Nederland (CPN) 1940-
1991 Amsterdam 1994. Van het kopie-archief uit 
het Kominternarchief Moskou zal te zijner tijd 
een aparte inventaris verschijnen. 

De districtsarchieven, enkele persoonlijke archie
ven en het archief van het IPSO zijn beschreven 
door Mark van Dongen in plaatsingslijsten, ter in
zage in de studiezaal van het IISG. 
Op het IISG zijn ook andere archieven van perso
nen en organisaties uit de communistische bewe
ging aanwezig, zoals: Friedl Baruch, Ju les de Leeu
we, Brecht van den Muyzenberg, Willem van Ra
vesteyn, het ANJV, de Uilenspiegelclubs. Het IISG 
herbergt ook de publikaties, beeldmateriaal, affi
ches, pamfletten en andere documentatie uit en 
over de communistische beweging. Het 'bewe
gend beeld' met betrekking tot de CPN is onder
gebracht bij de afdeling Film en Wetenschap. 

Margreet Scheve/ is medewerkster van het IISG 
Voor meer informatie over het CPN-archief: 
Contactpersoon Joop ljisberg, voorzitter van de 
Stichting, p/a liSG, Cruquiusweg 31, 1019 AT 
Amsterdam, 020-668 5866 . 
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Emoties in dozen 
Fragmenten uit het Gedenkboek '40-'45 

Het is een vreemde gewaarwording. Het moderne 
gebouw van het Internationaal Instituut voor So
ciale Geschiedenis, waar het CPN-archief bewaard 
wordt, een burcht van studie en 
rust in steen en glas, met een 

vrouwen, meestal in de kracht van hun leven, blij
kens de getuigenissen van grote waarde, niet al
leen voor de partij, maar ook voor de eigen omge-

ving, omgekomen in kampen en 
gevangenissen, soms als gevolg 

prachtig uitzicht op het water en 
op een deel van Nieuw Oost. 
En dan voor je op tafel een reeks 
kartonnen dozen, vol documen
ten, ook met een uitzicht: op men
sen die er al lang niet meer zijn, 
op beelden van die mensen bij de 
mensen die ze na stonden, op 

Jos van Dijk 
Marius Ernsting 

van slopende ziekten, in veel ge
vallen door executie door de na-
zi's. 

CPN 
Het meest ontroerend zijn uiter
aard de afscheidsbrieven: mensen 
die weten dat ze een paar uur la
ter voor het vuurpeleton staan, en 

moed en op nuchterheid, en op 
geloof in de toekomst, hoewel die voor de perso
nen in kwestie ruw afgebroken zou worden. 
We zijn er naar toe getrokken omdat we hoorden 
van het bestaan van persoonlijke documenten 
van en over CPN'ers die in de oorlog het leven 
hadden gelaten, en we wilden daaraan in het 
laatste nummer van Politiek en Cultuur, 50 jaar na 
de bevrijding, beslist aandacht geven. 

De documenten maken deel uit van een verzame
ling, die direct na de oorlog door de Waarheid 
was aangelegd met behulp van oproepen aan de 
lezers om gegevens op te sturen over 'alle kame
raden die in de strijd tegen den Duitsehen bezet
ter hun krachten en leven hebben gegeven'. De 
bedoeling was om daarover een boek te publice
ren: een Gedenkboek, dat om onduidelijke rede
nen nooit gepubliceerd zou worden. (1) 

De formulieren die als reactie op de oproepen 
werden ingevuld, met daarbij brieven, documen
ten en foto's, zijn echter bewaard gebleven, en nu 
ook geordend in ruim 900 dossiers: bruine envel
loppen met herrinneringen van nabestaanden en 
vrienden, afscheidsbrieven van de personen zelf, 
vergeelde kiekjes, soms een compleet paspoort. 
Het is een ongelooflijke verzameling, die moeilijk 
zonder emotie bekeken kan worden: mannen en 
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die in hun brieven aan nabestaan
den vaak een rust, nuchterheid en 

optimisme ten toon spreiden waarvan je je af
vraagt waar ze het vandaan hebben gehaald on
der die omstandigheden. 

Hierna laten we een aantal fragmenten volgen 
over vier mensen, getuigenissen van anderen en 
van henzelf. Het zijn flarden, laatste gedachten, 
pogingen om moed in te spreken, maar ook beel
den van hoe het concreet toeging, die moeiteloos 
met honderden andere uit te breiden zijn. 
Wij dachten, door er enkele uit te kiezen, dat de 
kracht ervan alleen maar zou worden vergroot. 
Toen wij deze en andere documenten gelezen 
hadden, in het authentieke handschrift op breek
baar papier, keken wij voor ons uit, over het wa
ter. En waren even stil. 

los van D1j"k en Marius Ernsting zijn redacteuren 
van P&C 

(1) Zie tevens: 5. Legêne, M. Schrevel, Het Archief: 
de CPN en het communistische verzet. In: Jaar
boek RIOD, 1995. 
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Gerrit van den Bosch 

Gerrit van den Bosch was in de eerste oorlogsja
ren de koerier tussen de ondergedoken partijlei
ding (De Groot, Dietersen lansen) en de rest van 
de partij. Hij zorgde ook voor de verbinding tus
sen het driemanschap en Komintern-vertegen
woordiger Goulooze. In het voorjaar van 1943 
werd hij, evenals ondermeer Dieters en lansen, 
gearresteerd na het verraad van Vosveld. Van den 
Bosch stierf in het concentratiekamp Dachau. Het 
volgende stukje is overgenomen uit het typoscript 
van het dagboek van Nico Rost dat in het Gedenk
boek-archief zit. Het boek is lang geleden onder 
de titel 'Goethe in Dachau' uitgegeven bij 
L.J. Veen. 

Dachau, 21 juli 1944 
Gerrit is vannacht gestorven. Arthurkwam het me 
zo juist zeggen. Ik kan het nog steeds niet begrij
pen. Vanmiddag had Drost me bij hem zullen 
brengen. Niemand van ons vermoedde immers, 
dat hij zo ziek was en het gezwel in zijn nek van 
dodelijke aard. Gisteravond om 7 uur -vertelde 
Arthur- is hij begonnen te ijlen en hij is niet meer 
bij bewustzijn geweest. Drost en hij zijn nog lang 
bij Gerrit gebleven. Hij had al die tijd over zijn 
vrouw en kinderen gepraat, ook over Piet Maliep
aard en herhaaldelijk gevraagd: was het zo goed, 
Piet? Piet was voor hem immers 'de Partij' en voor 
haar waren zijn laatste gedachten -zelfs toen hij 
zijn bewustzijn reeds bijna verloren had. 

23 juli 

Gisteravond nog lang aan Gerrit gedacht. Sommi
ge vrienden waren vaak van mening dat hij te 
veel partij-man was. Een merkwaardig verwijt. Te 
veel partijman! Hij dacht inderdaad dag en nacht 
aan de verwerkelijking van zijn politiek ideaal: 
"de volledige verbrijzeling van alle machten, die 
een gelukkige toekomst van het mensdom trach
ten te verhinderen." Zijn levenswerk en al zijn 
energie was er op gericht om de verwezenlijking 
hiervan te bespoedigen. Geen ogenblik heeft hij 
er aan gedacht zijn zwakke lichamelijke krachten 
te sparen en hij heeft er nu zijn leven voor gege
ven. Voor Gerrit was daarom de Partij iets heel 
ernstigs en belangrijks -belangrijker dan de mees
te andere dingen in dit leven. Of ze dit ook is voor 
degenen die hem te veel partijman vonden? 
Een ander verschil tussen Gerrit en enkelen van 
ons was dat hij weigerde deze kamptijd als een 
rustperiode te aanvaarden waarin de strijd ge
staakt kon worden. Velen onzer dwong hij, als het 
ware, van de mogelijkheden gebruik te maken 
die hier voor doorvechten aanwezig zijn. En die 
meenden alleen aan huis en eigen misère te kun
nen denken wees hij er op dat we ook hier ons 
werk moesten doen. Hij heeft maar één doel ge
had: bij te dragen tot de politieke bewustwording 
van zijn lotgenoten en de zorg voor "de jongens". 
Hij was inderdaad 100% partijman in de beste zin 
van het woord. En hij heeft zijn verantwoordelijk
heid als zodanig altijd zwaar gevoeld, als iets heel 
moeilijks, doch ook als iets heel kostbaars. 
Het zal zonder hem voor ons allen nu veel moeilij
ker worden. 

Janrik van Gilse 

Janrik van Gilse had de leiding van 'De Mil', een 
gewapende verzetsgroep van communisten die in 
1943 opging in de Raad van Verzet. Van Gilse was 
net als zijn vriend Max Meijer, Mil-leider in Am
sterdam, oud-Spanje strijder. In maart 1944 werd 
hij in Den Haag gegrepen toen hij aanbelde bij 
een woning waar de SD kort tevoren een inval 
had gedaan. Hij trachtte te ontsnappen, maar 
werd neergeschoten en overleed bijna onmidde
lijk. Max Meijer heeft na de oorlog zijn herinne
ringen opgeschreven en deze tekst is in het ar
chief van het Gedenkboek bewaard gebleven. 

Omstreeks juni '41 kreeg ik bericht van Jeantje 
Schrijver dat Janrik mij wenste te spreken. Enige ... 
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dagen later vond deze ontmoeting plaats op het 
kamertje dat Jeantje bij haar zuster in de P. v.d. 
Doesstraat had. Janrik deelde mij mede dat hij op
dracht van de partij-leiding had om samen met 
mij en nog een kameraad het verzet te gaan orga
niseren door het oprichten van sabotagegroepen. 
Wij zouden hiervoor een bespreking hebben er
gens in Nederland. Voor deze bespreking moes
ten wij naar Gouda reizen, de rest lopen. Janrik 
zou zorgen dat we bijtijds een door hem gete
kend kaartje zouden ontvangen waarop route en 
huis stonden aangegeven. Dit kaartje ontvangen 
hebbende heb ik het grondig bestudeerd en ben 
's ochtens vroeg op reis gegaan. Dit ging destijds 
nog gemakkelijk. Persoonsbewijs had ik niet, daar 



ik reeds was ondergedoken toen deze uitgereikt 
werden. Met vervalsen zijn we eerst enige tijd la
ter begonnen. 
In Gouda aangekomen zag ik een man staan die 
eenzelfde kaartje bestudeerde als ik bezat. Ik 
dacht "dat is onze derde man", gaf echter geen 
draad en wandelde verder tot ik mijn doel bereikt 
had. Hier wachtte Janrik mij op en bracht mij in 
een klein tuinhuisje gelegen aan een der Reeuw
ijkse Plassen. Dit huisje was als werkkamer inge
richt door een met Janrik bevriend componist. 
Enige tijd later kwam onze derde man (Gerben 
Wagenaar) ook aan en kon onze bespreking be
ginnen. Janrik deelde ons mede wat de bedoeling 
der Partijleiding was en wij bespraken de verschil
lende zaken die we te doen hadden om ons werk 
zo goed mogelijk te doen slagen. Het laatste wat 
we deden voor wij uit elkaar gingen om aan het 
werk te gaan was de namen te bedenken waaron
der we zouden gaan werken. Janrik, origineel als 
hij was, zei dat 70% der Nederlandse bevolking 
Jan heette en dat hij dus zijn naam niet zou ver
anderen. Gerben noemde zich Klaas, welke naam 
hij later verwisselde voor Freek. Ik zelf zei dat, 
daar Max toch niet mijn echte naam was, ik dus 
maar Max zou blijven. 
Van deze dag af begon ons werk met alle moei
lijkheden daaraan verbonden. In dit werk hebben 
wij vele goede kameraden leren kennen en ook 
vele verloren. Ik denk aan oude makkers als de 
Oud-Spanjestrijders Krijn Breur, Henk Prins en 
vele anderen. 
Op zekere dag kregen we bericht dat Janrik ver
dwijnen moest daar hij en Truus met foto in het 
politieblad stonden. Dit was voor Janrik heel erg, 
binnen te moeten blijven. Wat hij echter het erg
ste vond was korte tijd hierna, toen ik hem met 
Jan Schouten uit Wageningen in Den Haag bij 
Rhijn Feith opzocht om zijn pistool te halen dat 
we nodig hadden. Ik hoor Janrik nog zeggen: na
tuurlijk geef ik het, maar denk eraan, dit is het 
ergste wat mij gebeurt, dit pistool is mijn beste 
vriend. Een maand of drie hierna had ik een tref 
in de Oude Manhuispoort met Gerrit Kastein. Hij 
begroette mij met de woorden: dit is de laatste 

123 

tref die ik met jou heb, het wordt voor jou te link, 
jouw foto prijkt naast die van Janrik en Truus in 
het politieblad. Ga maar naar Ben Polak daar heb 
ik het blad voor je afgegeven. Hierna moest ik 
ook van de vlakte verdwijnen. 
Hierop volgden de beroerdste maanden van de il
legaliteit, afgesneden te zijn van het werk waar je 
aan begonnen bent en gedoemd tot nietsdoen. 
Eindelijk kwam de dag dat de partij mij weer 
terugriep. Ik kreeg een tref door, op de prinsen
gracht bij de Prinsen bioscoop. Na ongeveer een 
paar minuten gewacht te hebben zag ik het be
kende glunder lachende gezicht van Janrik ver
schijnen en dra waren we druk in gesprek en zat 
ik er weer middenin. Het werk was intussen zeer 
uitgebreid. Onze oude Mil-groepen bestonden 
niet meer, wij waren toegetreden tot de Raad van 
Verzet en kregen veel meer contacten met men
sen van andere groeperingen. Gerben, nu Freek 
geheten, was hiervan de Landelijke Commandant. 
Spoedig zaten wij weer middenin het werk en had 
ik regelmatig met Janrik contact. 
Op de noodlottige 28 maart [1944] had ik een be
spreking met Janrik, waarna hij naar Den Haag 
moest. Ik herinner me nog goed dat toen ik hem 
naar het Centraal Station bracht, wij over de men
sen die hij moest ontmoeten spraken en hij zelf 
zei: op dat adres komen eigenlijk te veel mensen. 
Wij maakte een afspraak voor de volgende dag. Ik 
stond toen te wachten en toen Janrik niet kwam 
had ik een bang gevoel. Het was wel eens meer 
gebeurd dat wij elkaar niet troffen, dan vloekte je 
eens en kreeg later bericht voor een nieuwe af
spraak. Mijn vrees die dag was echter niet mis
plaatst. Ik zou Janrik nooit meer zien. 
Jan, ik weet nog onze eerste ontmoeting. Het was 
in Barcelona op de Hans Beimier herdenking waar 
ik naast Jeantje Schrijver zat. Dit doet mij denken 
aan de laatste regels van het Hans Beimier lied: 

Du bleibst in unsrem Leben 
Den Feind wird nichts vergeben 

Hans Beimler, Kamerad 

Janrik, ook jou zullen wij nimmer vergeten. 

Joop Gerritze 

Joop Gerritze werkte bij Fokker. Hij maakte deel 
uit van een illegale groep metaalarbeiders. In het 
voorjaar van 1942 werd hij op zijn onderduikadres 
gearresteerd. Op 19 november 1942 werd hij teza
men met 26 andere verzetsstrijders uit Amster-
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dam en uit het oosten van het land bij Soester
berg gefusilleerd. Hieronder twee fragmenten uit 
zijn afscheidsbrief. Bovenaan staat het stempel 
'Kriegswehrmachtgefängnis UTRECHT' 



Utrecht, 19 november 1942 

Lieve Greet 
Beste Ouders, broers en zusters, schoonouders en 
zwagers 

Tot mijn leedwezen moet ik jullie even berichten, 
hoe zwaar het mij ook valt, dat de Generaal der 
Vliegers (?) heden ons vonnis heeft bevestigd en 
dat het vonnis hedenmiddag om 3 uur is voltrok
ken. Ik had nog gehoopt dat het anders zou wor
den vooral omdat het zo lang duurde. Ik hoop dat 
jullie de kracht zullen vinden om deze zware slag 
te boven te komen. Een ding kan ik jullie wel zeg-
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gen dat ik vol moed mijn vonnis ben tegemoet ge
gaan, daar ik overtuigd ben dat ik voor een goede 
zaak ben gevallen, ik hoop dat dit jullie niet al
leen een troost zal zijn maar dat jullie tevens de 
herinnering aan mij met trots zullen dragen. 
(. .. ) 
Jullie zult wel begrijpen dat ik niet zo veel kan 
schrijven, maar een ding wens ik allen toe, dat jul
lie alleen een gelukkige toekomst tegemoet gaan 
en vooral geen haat tegen het Duitse volk, zij 
kunnen aan hetgeen mij is overkomen geen 
schuld hebben, wij allen zijn slachtoffers van deze 
onmenselijke oorlog en daarom hoop ik voor jul
lie dat het gauw een einde zal nemen. 

Lau Jansen 

Lou Jansen, vanaf 1938 organisatiesecretaris van 
de CPN, vormde samen met Paul de Groot en Jan 
Dieters de eerste illegale leiding van de partij, het 
zogenaamde driemanschap, dat ondergedoken 
was in het oosten van het land. Hij was verant
woordelijk voor het district Amsterdam en tot na 
de Februaristaking verbleef hij elke week een 
paar dagen illegaal in een huis aan de Westland
gracht. Op 6 april 1943 werd hij door de SD gear
resteerd op aanwijzen van P. Vosveld. Van L. Jan
sen zijn twee brieven bewaard gebleven uit de 
Scheveningse gevangenis, een van 26-8-1943 en 
een van 9 oktober 1943; van beide brieven hieron
der de eerste alinea's. 

Scheveningen, 26/8 '43 

Lieve Vrouw en kinderen, 
De slag is gevallen. Tegen mij en Dieters is de 
doodstraf uitgesproken. De gratie is nu nog de 
laatste strohalm en ook hierna moeten wij die 
grijpen. Ik denk dat voor jullie en ook voor al de 
andere vrienden, de slag nog onverwacht kwam 
en tegen alle ontstane hoop in. Ik had mij echter 
in de achter mij liggende gevangenis-maanden 
reeds vrijwel met de noodwendigheid hiervan 
verzoend. 

Het is de consequentie van een levensovertuiging. 
Het is bitter en hard om nu van het leven te moe
ten scheiden, voor jullie is het echter erger en 
smartelijker dan voor mij. Mocht de laatste hoop 
niet vervuld worden, dragen jullie dit verlies dan 
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met kracht. Ik vertrouw dat dan vele vrienden jul
lie hierbij zullen steunen. 

Zaterdagmorgen 9 oktober '43 

Allerliefste Vrouw en kinderen, 
Heerlijk dat ik je gisteren nog gezien heb, lieve 
schat. Ik zei het je al, alles wees er op dat het von
nis zou worden voltrokken en nu is het zover. 
Ik draag dit tragisch lot volkomen kalm. Ik heb 
steeds naar mijn overtuiging geleefd en mijn gro
te liefde voor de Arbeiders was altijd mijn richt
snoer. Voor jullie, lieve vrouw en kinderen, had ik 
daarenboven een grote persoonlijke liefde. In 
mijn werk en in mijn gezin lag mijn geluk en ik 
heb het met volle teugen genoten. Vooral jullie 
hebben mij veel liefde bewezen, ik dank jullie 
daarvoor. 
Op jullie, kinderen, ben ik trots, jullie zullen, daar
van ben ik overtuigd, sterke en goede mensen 
worden en ik hoop en vertrouw, evenals ik dat 
van de vele vrienden verwacht, dat jullie op mijn 
nagedachtenis trots zullen zijn. 
Jan Dieters en ik vallen, zoals duizenden in deze 
grote volkerenstrijd voor ons gevallen zijn en nog 
zullen vallen. Maar, hoe dan ook, al deze offers 
zullen beloond worden door een gelukkiger 
mensheid waarbij ik vurig hoop dat jullie dit alles 
gezond zult medemaken. 
Voor jullie, arme lievelingen, is mijn dood smarte
lijk. Jullie treft het lot tot het gezin van een strij
der te horen. Draagt dit lot moedig. Laat je niet 
teneer drukken. Verlicht dit lot door een prachti
ge eensgezindheid te bewaren. 
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De Groot aan het bewind 
De CPN en de Komintern, 1935-1938 

In de zomer van 1935 hield de Komintern haar ze
vende Wereldcongres. Evenals op het vorige con
gres in 1928 werd de politieke koers radicaal omge
gooid. En net als toen had dat ge-
volgen voor de samenstelling van 

op de helling. Tegelijkertijd werden de 'burgerlij
ke' democratie, waarmee de Komintern nooit veel 
op had gehad, en de natie opgewaardeerd. 

Achterliggend motief voor deze 
ommezwaai was de zege van het 

de top van de Communistische 
Partij in Nederland (CPN). Leidde 
de radicalisering van de Komin-

Gerrit Voerman 
fascisme in Duitsland. Nadat Hitier 
in Duitsland aan de macht was ge-

tern aan het einde van de jaren 
twintig tot een geheel nieuwe 
partijleiding, de overgang naar 
een gematigder beleid in 1935 

CPN 
ging gepaard met minder ingrij-
pende wijzigingen. Wel kwam uit-
eindelijk Paul de Groot als sterke man op de voor
grond te staan. De basis voor zijn dominerende po
sitie was echter al gelegd bij de wisseling van de 
wacht in 1930, toen hij zitting nam in het partijse
cretariaat.1 
In dit artikel wordt ingegaan op de groeiende in
vloed van De Groot in de CPN in de tweede helft 
van de jaren dertig. Het lijkt erop dat hij heeft kun
nen profiteren van onvrede in de top van de Ko
mintern over het tekortschieten van de CPN op en
kele wezenlijke beleidsonderdelen: het tot stand 
komen van een eenheidstront met de sociaal-de
mocratie, de bestrijding van het trotskisme en de 
stagnerende organisatorische ontwikkeling van de 
partij. Deze drie kwesties worden eerst beschreven, 
voordat de ontwikkelingen in de partijleiding aan 
bod komen.2 

Eenheidstront 
In zijn redevoering op het Wereldcongres riep se
cretaris G. Dimitrov op tot de vorming van een 
'proletarisch' eenheidsfront. Deze koers betekende 
een scherpe breuk met de tot dan toe gevoerde po
litiek. De sociaal-democraten, die lange tijd voor 
'sociaal-fascisten' waren uitgemaakt. werden van 
aartsvijand ineens beoogd bondgenoot. De com
munistische fractievorming in de vakbonden ging 
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komen, ging Stalin toenadering 
zoeken tot het Westen. Daarbij 
hoorde een gematigde opstelling 
van de communistische partijen. 
Door de eenheid met de sociaal-de
mocratie te zoeken zouden deze 
een grotere bijdrage kunnen leve-

ren aan de strijd tegen het fascisme. 

De ommezwaai van de Komintern op het Wereld
congres kwam niet uit de lucht vallen. De Franse CP 
had al in 1934 samen met de socialisten een volks
front gevormd. Ook de CPN had al toenadering tot 
de sociaal-democraten gezocht voordat de Komin
tern deze tactiek officieel bekrachtigde -en daarbij 
haar neus gestoten. Van de voorgestelde samen
werking in februari 1935 bij de Provinciale Staten
verkiezingen wilde de SDAP niets weten. 
Tijdens de kerstdagen van 1935 hield de CPN een 
congres om de nieuwe politiek voor haar achter
ban uiteen te zetten. Ter voorbereiding van het 
congres was Ko Beuzemaker naar Moskou geko
men. Met betrekking tot het eenheidstront kwam 
hij met lege handen bij Dimitrov. De CPN had van 
de sociaal-democraten steeds nul op het rekest ge
kregen. Het Komintern-secretariaat was hierover 
niet te spreken en constateerde 'dass keinerlei 
wirkliche Arbeit zur Anwendug der Beschlüsse des 
VIl. KI-Kongresses geleistet worden ist' - dat gold 
niet alleen ten aanzien van de sociaal-democratie, 
maar ook ten aanzien van de vakbonden en van 
het fascisme.3 
Begin 1936 kwam Anton Struik naar de Sovjet-Unie 
als vertegenwoordiger van de CPN bij het EK KI, het 



Uitvoerend Comité van de Komintern. Hij kreeg 
het meteen zwaar te verduren. Er werd een com
missie ingesteld onder leiding van Ercoli (de Itali
aanse communist P. Togliatti), die zich ging buigen 
over de houding die de CPN aan diende te nemen 
tegenover het sociaal-democratische Plan van de 
Arbeid. De werkzaamheden van de commissie lie
pen echter nogal wat vertraging op, omdat men 
'den Genossen Struik van der Unrichtigkeit der bis
herigen Linie der Partei überzeugen musste', zo 
schreef Ercoli aan Dimitrov.4 De CPN zou het Plan 
te kritiekloos hebben omarmd en niet de vinger 
hebben gelegd op de reformistische onderdelen. 
In de zomer van 1936 ging Struik naar Nederland 
om deze standpunten van de Komintern voor de 
partijtop toe te lichten. Met name de harde woor
den van Moskou over de communistische waarde
ring voor het Plan vielen niet goed. Zo meende De 
Groot dat de Komintern niet goed op de hoogte 
was van de Nederlandse verhou-
dingen; 'es i st internationales Sche
matismus'. 5 
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In de strijd tegen het trotskisme was er voor de CPN 
dus veel werk aan de winkel, maar ook hier ging de 
partij halfzacht te werk. Bovendien beging men 
grote misstappen. Toen Beuzemaker in november 
1935 in Moskou was, deelde hij, tussen neus en lip
pen door, mee dat een jaar geleden toenadering 
was gezocht tot Sneeviiets partij. De vertegen
woordigers van de CPN hadden zich bereid ver
klaard, aldus Beuzemaker, om tot een eenheids
tront met de trotskisten te komen op één voor
waarde: 'Anerkennung der Richtigkeit der Frie
denspolitik der Sowjetunion'.6 Hoewel hij eraan 
toevoegde dat na de weigering van de trotskisten 
de CPN de lijn van isolering had gevolgd, was het 
kwaad al geschied. Beuzemaker kreeg met zwaar
gewichten als Ercoli en D.S. Manulski opdracht te 
onderzoeken hoe dit had kunnen gebeuren. Tege
lijk werd bepaald dat de CPN als speciaal punt de 
strijd tegen het trotskisme op de agenda van het 

partijcongres van eind 1935 moest 
zetten) 
Een jaar later kreeg De Groot bij 

Eind 1936 ging De Groot zelf sa
men met Louis de Visser naar Mos
kou. Afgezien van enige vooruit
gang in de moderne vakbeweging 
kon hij evenmin iets positiefs rap
porteren. Alle pogingen om het 
eenheidstront tot stand te bren-

'Anti-fascistisch eenheids- zijn bezoek aan Moskou te horen 

front kwam geen stap 

dichterbij' 

dat de CPN er bij de op handen 
zijnde Tweede-Kamerverkiezingen 
alles aan moest doen om te voor
komen dat de RSAP haar zetel zou 

gen, strandden op de weigering 
van de SOAP - zo ook de uitnodiging van de CPN 
om bij de Tweede-Kamerverkiezingen van mei 
1937 met een gezamenlijke lijst uit te komen. De 
Nederlandse sociaal-democraten moesten niets van 
de CPN hebben, en hierin kwam geen verandering. 

Trotskisme 
Het trotskisme was sinds het einde van de jaren 
twintig al één van de grootste ketterijen in de in
ternationale communistische beweging. Na het ze
vende Wereldcongres werd de bestrijding ervan 
verbonden met de nieuwe koers: het werd nu als 
een ernstige belemmering opgevat voor de strijd 
tegen het fascisme en voor het proletarische een
heidsfront. De verkettering ging zà ver, dat men 
het trotskisme uiteindelijk ging beschouwen als 
een regelrechte handlanger van het fascisme. 
Wat betreft het trotskisme onderscheidde Neder-
land zich in de ogen van de Komintern zeer nega
tief. Niet alleen beschikten de trotskisten hier over 
een eigen vakbond (het Nationaal Arbeids-Secreta
riaat), ook hadden zij een eigen politieke partij, de 
Revolutionair Socialistische Partij - na 1935 de Re
volutionair Socialistische Arbeiderspartij (RSAP) ge
heten. Deze stond onder leiding van de door Mos
kou verfoeide Henk Sneevliet, die tevens in de 
Tweede Kamer zitting had. 
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behouden.8 Ook diende de partij 
in eigen gelederen campagne te 
voeren tegen de zwakke en libera

le opstelling tegenover het trotskisme. Van dat 
laatste kwam echter weinig terecht, zo bleek uit 
een verslag dat partijsecretaris Cees Schalker begin 
1937 aan Ercoli uitbracht. In de berichtgeving in Oe 
Tribune over het in Moskou gevoerde proces tegen 
het 'trotskistische parallelcentrum' -bestaande uit 
hooggeplaatste CPSU-Ieden als G. Pjatak_ov en K. 
Radek- was sprake van een onderschatting van het 
trotskisme, zo meende hij. Met de politieke contro
le over het partijblad was het nodige mis en de re
dactie diende ter verantwoording te worden ge
roepen.9 
Naar aanleiding van Schalkers rapportage boog het 
Kominternsecretariaat zich weer over de CPN. Mos
kou had geconstateerd dat Oe Tribune citaten en 
een foto van Trotski had afgedrukt.10 In omineuze 
bewoordingen stelde het secretariaat vast dat 'dass 
diese Fehler und Schwächen keine zufällige Erschei
nungen sind, sondern in den Schwankungen wür
zeln, welche hinsichtlich der Fragen des Kampfes 
gegen den Trotzkismus sowohl unter den Redak
tionsmitgliedern als auch bei einzelnen Mitgliedern 
der Führung bestehen' .11 Dimitrov persoonlijk be
krachtigde het besluit van het secretariaat, waarin 
de CPN te kennen werd gegeven de strijd tegen het 
trotskisme te intensiveren en om de redactie van 
De Tribune ter verantwoording te roepen. 



Na Schalkers terugkeer werd hoofdredacteur Alex 
de Leeuw ter verantwoording geroepen. Als zon
debok werd buitenlandredacteur B. Neter be
schouwd: hij was verantwoordelijk voor de foto. 
Voortaan moest hij zich aan binnenlandse reporta
ges wijden. De politieke controle van het Politiek 
Bureau van de CPN op de redactie van Oe Tribune 
werd verscherpt; hiermee werd Struik - weer terug 
uit Moskou - belast.12 

Tweede-Kamerverkiezingen 1937 
Op de agenda van de gesprekken die de reeds ver
melde afvaardiging van de CPN eind 1936 met het 
Kominternsecretariaat voerde, prijkten ook de ka
merverkiezingen van 1937. De Visser - sinds 1925 
lid van de Tweede Kamer - maakte Ercoli deelge
noot van zijn verwachtingen. Naar zijn mening 
zouden de regeringspartijen ARP en RKSP flink ver
liezen en zou de NSB behoorlijk winnen. Voor de 
CPN zag De Visser maar liefst acht 
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verkiezingen. Het anti-fascistische eenheidstront 
van communisten en sociaal-democraten was ook 
nog geen stap dichterbij gekomen. Vóór de kamer
verkiezingen verklaarde de CPN zich bereid om een 
gemeenschappelijke lijst met de SDAP te vormen, 
maar dit aanbod was door de laatste resoluut van 
de hand gewezen. En ten slotte de strijd tegen het 
trotskisme: Sneevliet mocht dan wel zijn kamerze
tel hebben verloren, de RSAP en het NAS beston
den nog steeds. Bovendien was de CPN er zelf ook 
nog niet vrij van; Beuzemaker kondigde tenminste 
in de zomer van 1937 aan dat bij de voorbereiding 
van het komende partijcongres 'eine ernste Prü
fung des ganzen Parteikaders notwendig ist, damit 
keine trotzkistische Kontrabande ader trotzkisti
sche Spione si eh einsch/eichen' .15 

Driemanschap 
Gezien deze gebrekkige uitvoering van de Komin

ternpolitiek lag het voor de hand 
dat op het komende CPN-congres zetels in het verschiet liggen - een 

verdubbeling van het aantal waar
over de CPN sinds 1933 beschikte. 
'Nach diesen Wahlen können wir 
einen positiven Faktor im parle
mentarischen Leben werden, durch 
die Abschwächung verschiedener 
bürgerlicher Parteien und die Stär
kung unserer Partei. Dann werden 

'In de bestrijding van het de partijtop zou worden gereorga
niseerd. Op het vorige partijcon
gres van december 1935, vlak na
dat de Komintern de nieuwe lijn 
had aangenomen, was dat even
eens op beperkte schaal gebeurd. 
Struik verdween toen uit het par-

trotskisme stond 

De Groot in 
het voorste gelid' 

die Verhältnisse im Parlament sa 
sein, dass wirals eine grosse pariamentarische Par
tei gerechnet werden müssen.'13 
Bij de kamerverkiezingen van 26 mei 1937 bleek 
dat De Visser zich rijk had gerekend. In plaats van 
vier zetels erbij verloor de CPN er één. Bovendien 
wonnen ARP en RKSP beide drie zetels en bleef de 
NSB ver onder de door De Visser verwachte tien à 
twaalf kamerzetels. In plaats van een positieve fac
tor in het parlement te worden, was de CPN ge
marginaliseerd. Nadat de stemmen geteld waren, 
merkte De Groot gergerd op dat sommigen veel te 
optimistisch waren geweest.14 In haar analyse van 
de verkiezingsuitslag stelde de CPN echter vooral 
het verlies van de fascistische NSB en de trotskisti-
sche RSAP voorop- Sneevliet verdween uit het par
lement. Door alle energie op deze groeperingen te 
richten, was de partij zelf amper over het voetlicht 
gekomen. Schalker zelf bracht de terugval mede in 
verband met een zeker onbegrip in het partijkader 
over de nieuwe - maar inmiddels al weer twee jaar 
oude- Kominternlijn. 

Al met al had de Komintern weinig reden om te
vreden te zijn met de CPN. Hoewel het ledental 
was gestegen, nam de electorale invloed van de 
Nederlandse partij niet toe - integendeel. Boven
dien stagneerde de ledenaanwas sinds de kamer-
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tijsecretariaat om de CPN in Mos-
kou te vertegenwoordigen en De 

Visser maakte als partijvoorzitter plaats voor een 
nieuw gezicht: de vele jaren jongere Beuzemaker. 
Deze ging samen met partijsecretaris Schalker en 
De Groot de dagelijkse leiding vormen. Dat De Vis
ser zijn voorzittersfunctie moest opgeven, was een 
direct gevolg van de koerswending van de Komin
tern. Het was nodig om aan de buitenwacht duide
lijk te maken wie de voornaamste partijleiders wa
ren, 'um die a/te Legende van der Partei De Visser
Wijnkoop, welche ein Hemmnis ist für die Verwirk
lichung des Einheitsfront zu liquidieren', aldus 
Struik in zijn verslag aan Moskou. Voor de zeker
heid voegde hij eraan toe dat het fout zou zijn te 
denken 'dass wir Gen. De Visser zurückgedrängt 
haben•.16 

In het driemanschap bestaande uit partijvoorzitter 
Beuzemaker, partijsecretaris Schalker en De Groot 
dat in het midden van de jaren dertig het bewind 
in de CPN voerde, maakte de laatste de dienst uit -
zo luidde althans het oordeel van A. Kellermann. 
Deze van oorsprong Hongaarse communist (A. 
Grünbaum geheten) was werkzaam bij de Komin
tern. Hij werd door Dimitrov als waarnemer naar 
het demonstratieve verkiezingscangres van de CPN 
gezonden, dat tijdens de Kerst van 1936 werd ge
houden. 'Die führende Ra/Ie in der Leitung spielt 



De Groot. Das ist die faktische Lage. /eh habe den 
Eindruck, dass er innerha/b der Leitung nog nicht 
ganz der anerkannte Führer ist, aber auf dem 
Wege ist, das zu werden', zo rapporteerde hij aan 
zijn chef.17 Tot de leidende groep rekende de Ko
minternwaarnemer De Groot, Beuzemaker en or
ganisatiesecretaris Jan Di eters; 'vielleicht wird dazu 
Struik kommen und wie mir scheint, gehört dazu 
Schalker'. De partijsecretaris zou echter weinig ini
tiatieven tonen. Het lijkt erop dat Schalker werd 
weggepromoveerd; Kellermann adviseerde aan Di
mitrov hem als vertegenwoordiger van de CPN 
naar Moskou te laten sturen, wat in juni 1937 ge
beurde. Als zijn plaatsvervanger kwam Dieters in 
het secretariaat, als organisatiesecretaris. Van hem 
had Kellermann een goede indruk: 'er ist prinzi
pienfest, ziemlich selbständig und initiativ (sic)'. 
Tussen De Groot en de 'tweede' man Beuzemaker 
bestond een zekere rivaliteit, zo dacht Kellermann. 
Hij vond de partijvoorzitter te weinig zelfstandig 
en teveel ertoe geneigd om tegenstellingen glad te 
strijken. Over De Groot was Kellermann niet uitge
sproken positief. Enerzijds prees hij zijn initiatiefrij
ke, praktische en realistische politieke instelling, 
waarmee De Groot zich duidelijk zou onderschei
den van de anderen. Anderzijds merkt hij ook zijn 
impulsiviteit en opvliegendheid op. Verder meen
de Kellermann dat De Groot 'weniger mit der KI in
nerlich verwachsen i st, als das van dem Sekretär ei
ner Partei zu erwarten isf- een niet geringe kwali
ficatie in een tijd waarin Linientreue tot hoogste 
goed was verheven. Zo zou hij soms wat gering
schattend over de Sovjet-Unie spreken. Over de wil 
van De Groot om de Kominternlijn uit te voeren, 
bestond bij Kellermann evenwel geen twijfel. 

Zuivering partijtop 
In december 1937 kwam een CPN-delegatie be
staande uit De Groot. Beuzemaker, Dieters en Jan 
Herder (leider van het boerenwerk en lid van de 
gemeenteraad van Ooststellingwerf) naar Moskou 
om het komende partijcongres voor te bereiden. 
Zoals te verwachten was- gezien de matige presta
ties van de CPN - was Komintern-secretaris Dimi
trov niet al te best te spreken over de partij. Het 
enige lichtpuntje vormde het stijgende aantal com
munisten in de sociaal-democratische vakbond 
(een succesje dat De Groot als verantwoordelijke 
voor het vakbondswerk op zijn conto kon bijschrij
ven). De partijleiding kreeg van het Kominternse
cretariaat opdracht de 'sectarische zelftevreden
heid' te beëindigen, teneinde de stagnatie te over
winnen. Met grote energie moest de eenheidstae
tiek uitgevoerd en het trotskisme bestreden wor
den. 
De CPN beschouwde in deze tijd het trotskisme in 
navolging van Stalin en de Komintern nu ook als 
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een bondgenoot en agent van nazi-Duitsland - een 
opvatting die met name De Groot zou uitdragen 
binnen de partij. Er zouden concrete aanwijzingen 
bestaan over de 'Verbindungen holländischer 
Trotzkisten mit der faschistischen Unterwelt, der 
Spionage, Diversion, Antikomintern Gestapo 
usw:1B Het secretariaat van het EK KI achtte op kor
te termijn een grondige controle van het gehele 
leidende kader noodzakelijk, 'vom Standpunkt der 
politischen Zuverlässigkeit und persönlichen Ehr
lichkeit und Ergebenheit gegenüber der Partei und 
der Kommunistischen Internationale und des 
Kampfes gegen den Trotzkismus'. 19 

De CPN-delegatie hoefde hiervan niet overtuigd te 
worden. In een voorbereidend document voor de 
bijeenkomst in Moskou had men iets soortgelijks 
aangekondigd. De kandidat<:!n voor de partijlei
ding dienden zorgvuldig geselecteerd en gecontro
leerd te worden op hun politieke betrouwbaar
heid.20 In het Komintern-archief bevindt zich een 
uitgewerkt voorstel voor een nieuwe partijtop, dat 
hiermee verband houdt. Kennelijk stemde het Ko
minternsecretariaat ermee in, want de samenstel
ling van het Politiek Bureau dat het Centraal Co
mité van de CPN op 20 april 1938 koos, was vrijwel 
identiek aan dit voorste1.21 
In de nieuwe opzet waren de belangrijkste posities 
weggelegd voor De Groot, Beuzemaker en Dieters. 
Deze laatste - die een positieve beoordeling van 
Kellermann had gekregen- bleef zijn functie als or
ganisatiesecretaris houden. De uit Moskou terug
kerende Schalker werd op een zijspoor gezet. Hij 
bleef weliswaar deel uitmaken van het secretari
aat, maar kreeg de politieke leiding van het district 
Rotterdam toegewezen (aanvankelijk zou hij Lou 
Jansen als secretaris van het belangrijke district 
Amsterdam opvolgen, maar dit was hem om onbe
kende redenen uiteindelijk niet vergund). Schalker 
was dus partijsecretaris af; in deze functie werd De 
Groot door het partijcongres verkozen. Met zijn 
verkiezing als centrale figuur in de partij bevestig
de het congres de feitelijke situatie. 

Struik en De Leeuw exit 
Van deze zuivering van de partijtop werden naast 
Schalker nog twee vooraanstaande leden het 
slachtoffer. Struik en De Leeuw werden uit het Po
litiek Bureau teruggezet naar het Centraal Comité. 
De eerste was voordat hij begin 1936 de CPN in 
Moskou ging vertegenwoordigen, lid van het par
tijsecretariaat geweest. Na zijn terugkeer bleef hij 
aanvankelijk op de voorgrond staan, zoals Keller
mann opmerkte. De Leeuw was geruime tijd hoof
redacteur van De Tribune (vanaf mei 1937 Het 
Volksdagblad geheten). Hij maakte vanaf 1930 
deel uit van het Politiek Bureau. 
Bij de degradatie van De Leeuw en Struik speelde 



de discussie over het eenheidstront een belangrijke 
rol. In de voorbereiding van het partijcongres wa
ren ze in botsing gekomen met De Groot. Twistap
pel vormde de vraag langs welke weg de eenheid 
verwezenlijkt moest worden.22 De Groot verwacht
te uitsluitend heil van de 'vakbondseenheid', ter
wijl de beide anderen ook in de samenwerking met 
de sociaal-democraten in bijvoorbeeld het Spanje
comité of de vredesbeweging mogelijkheden za
gen.23 
Naast deze taktische meningsverschillen was de po
sitie van Struik en De Leeuw ook verzwakt doordat 
hun persoon in verband kon worden gebracht met 
het vermaledijde trotskisme. Struik kwam politiek 
gezien in een slechte reuk te staan nadat zijn stu
dievriend en voormalige collega Dirk Schermer
hom in de Sovjet-Unie in ongenade was gevallen. 
Schermerhom was als ingenieur bij de bouw van de 
metro in Moskou betrokken, totdat hij werd be
schuldigd van trotskistische activi-
teiten. Wegens spionage en sabo-
tage werd hij op 26 november 1937 
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beide instanties was dan ook een belangrijke reden 
om De Leeuw aan de kant te schuiven, naast het ar
gument dat de krant meer agitatorisch moest wor
den. Die verbinding werd gevonden in de benoe
ming van partijsecretaris De Groot tot hoofdredac
teur. 

De afwijkende opvattingen van Struik en De Leeuw 
met betrekking tot de eenheidstronttactiek wer
den aan Moskou gerapporteerd. Schalker bracht 
bij zijn terugkeer in Nederland de kritiek van de 
Komintern hierop mee. De beide dissidenten lieten 
zich aanvankelijk niet geheel overtuigen.27 Op de 
zitting van het Centraal Comité van 20 april gaven 
Struik en in mindere mate De Leeuw echter hun 
fouten toe. Struik erkende dat hij zich had vergist; 
'die van der Partei festgestellte Politik ist der richti
ge Weg•.28 
Bij het in ongenade vallen van beiden zal ook hun 

intellectuele achtergrond een rol 
hebben gespeeld. Struik tenminste 
zei te kunnen begrijpen dat in de 

geëxecuteerd.24 Tijdens het bezoek 
van de CPN-delegatie aan het EKKI
secretariaat is waarschijnlijk over 
de banden tussen Struik en Scher
merhom gesproken. Na terugkeer 

'De Groot controleerde 

partijapparaat en -krant' 

partijleiding personen zijn vervan
gen 'die info/ge der Art ihrer so
zialen Position keine direkte Ver
bindung mit der organisierten 

van de afvaardiging onderhield het 
partijsecretariaat Struik over deze 
kwestie, waarna hij een verklaring 
opstelde. Hierin erkende Struik 'dass ich untauglich 
zur politisch verantwortlicher Arbeit in der K.P.N. 
sein wuerde, wenn ich nichtjeden Trotskist als eine 
gefaehrlicher und gemeinster Feind der Arbeiter
bewegung betrachte•.25 Vervolgens nam Struik af
stand van Schermerhorn. Hoewel hij 'scherpe zelf
kritiek' uitte over zijn 'politieke blindheid', was het 
kwaad van de guilt by association voor Struik al ge
schied: een persoon die in contact had gestaan met 
een in de Sovjet-Unie ontmaskerde trotskist, kon in 
de CPN geen leidende functie bekleden. 
Voor De Leeuw lag de zaak anders. Hij had zoals 
vermeld als hoofdredacteur van De Tribune een 
jaar eerder een scheve schaats gereden bij de be
richtgeving over het proces tegen de groep van Ra
dek en Pjatakov in de Sovjet-Unie. Nog steeds wan
trouwde De Groot de politieke loyaliteit van de re
dactie; volgens hem waren sommige leden 'mehr 
ader weniger trotzkistisch gestimmf.26 Over De 
Leeuws redacteurschap bestond evenwel al langer 
onvrede. Zo had Kellermann in december 1936 van 
De Groot en Struik vernomen, dat zij hem niet ge
schikt vonden omdat hij zich te veel met theoreti
sche kwesties zou bezighouden. De contacten tus
sen redactie en Politiek Bureau kwamen zo in de 
knel. De faux pas bij het proces werd daar ook 
mede aan geweten. Een betere verbinding tussen 
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Massen haben, diese Verbindung 
nur durch Vermittlung von ande
ren Genossen hatten und die di
rekte Verbindung auch nicht durch 

ihre Lebenserfahrung besassen'. 29 

De Leeuw stelde op de zitting van het Centraal Co
mité dat er geen oppositie van hem en Struik was 
geweest. Partijvoorzitter Beuzemaker onderstreep
te dit door te zeggen 'dass es keine bewusste Linie 
gegen die Politik der Partei gegeben hat und dass 
van einer Zusammenarbeit zwischen ihnen keine 
Rede isf.30 Hij benadrukte dat de twee op andere 
terreinen zouden worden ingezet. Struik ging de 
redactie voeren van het theoretische tijdschrift Po
litiek en Cultuur. De Leeuw kreeg de leiding van 
het maandblad De Sovjet Unie, waarvan het eerste 
nummer in november 1938 uitkwam. Aan de voor
avond van de Tweede Wereldoorlog was de rol van 
De Leeuw en Struik in de CPN in feite uitgespeeld. 
De oorlog zouden beiden niet overleven. 

De Groot glorieert 
'Die Aenderung der Zusammensetzung des Polbü
ro und die Entfernung einiger unsicherer Genossen 
aus der politischen Leitung hat die Parteileitung 
gestärkf, zo rapporteerde De Groot aan Mos
kou.31 De reorganisatie had in ieder geval een ver
steviging van zijn eigen positie tot gevolg gehad. 
Van Schalker nam De Groot de functie van partijse
cretaris over en van De Leeuw het hoofdredacteur
schap van de partijkrant. In deze twee hoedanighe-



den controleerde De Groot het partijapparaat en 

de partijkrant. Schalker, De Leeuw en Struik ver
dwenen zo uit het machtscentrum van de partij. Dit 
drietal had aan het begin van de jaren dertig in 
meerdere of mindere mate nogal sceptisch gestaan 
tegenover de bliksemcarrière van De Groot, die 

toen vrijwel vanuit het niets in het partijsecretari
aat was gekomen.32 In hoeverre deze reserves rond 
het midden van de jaren dertig nog een rol speel
den, valt moeilijk na te gaan. 
In de plaats van deze oude garde kwamen nieuwe 
krachten als Dieters en Jansen. Deze laatste kwam 
niet in het secretariaat, maar kreeg wel een zwaar
dere functie: na de benoeming van De Groot tot 
hoofdredacteur van Het Volksdagblad nam Jansen 
de leiding van het vakbondswerk van hem over. 
Vanzelfsprekend had binnen de partijtop de ge
routineerde De Groot een overwicht over deze 
nieuwkomers. 

In Moskou was men tevreden over de gang van za
ken, zo bleek toen De Groot verslag uitbracht aan 
de Komintern-top. 'Das Sekretariat des EK KI nimmt 
mit Befriedigung zur Kenntnis, dass der Parteitag 
frische Kräfte in das ZK gewählt hat und dass das 
ZK das Polbüro durch Heranziehung neuer Kräfte 
gestärkt hat.' Het meende echter wel dat succes er
van afhing 'dass in der Leitung der Partei eine wirk
liche, nicht nur formelle Kollektivität gesichert 
wird, dass alle persönliche Ansichten, Neigungen 
und Ehrgeiz dem Interessen der Partei, der Sache 
der Arbeiterklasse vol/kommen untergeordnet 
werden•,33 Van deze obligate waarschuwing kwam 
weinig terecht. De Groot, bij wiens verbondenheid 
met de Komintern Kellermann anderhalf jaar eer
der vraagtekens had gezet, nam het roer stevig in 
handen - ongetwijfeld met instemming van Mos
kou. De Groot mocht wel eens wat steekjes hebben 
laten vallen wat betreft de blinde trouw die Mos
kou steeds meer van haar vazallen ging eisen, maar 
bijvoorbeeld in de bestrijding van het trotskisme 
stond hij in het voorste gelid. Wie anders dan deze 
ervaren organisator en doorgewinterde politicus 
zou de CPN kunnen leiden? 
De laatste fase in dit proces waarin De Groot de 
CPN in toenemende mate ging domineren, kwam 
aan het begin van 1940. Op een zitting van het 
Centraal Comité werden partijvoorzitter Beuzema
ker en voormalig partijsecretaris Schalker uit het 
secretariaat gewipt. Naast Dieters kwam nu ook 
Jansen in het secretariaat.34 Precies tien jaar na zijn 
toetreding tot het partijsecretariaat had De Groot 
zich ontdaan van alle concurrentie. De enige die 
hem nog in de wielen kon rijden was Daan Gou
looze, de verbindingsman tussen de CPN-leiding en 
de Komintern. Met hem zou De Groot vlak na de 
Tweede Wereldoorlog afrekenen, waarna hij ver-
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volgens drie decennia lang de partij zou beheer
sen. 
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de Rijksuniversiteit Groningen 

Noten: 
1 Zie hiervoor G. Voerman, De coming men van de 

CPN. Goulooze, De Groot en de Komintern (1929-
1930), in: Jaarboek 1994 Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen, Groningen, 1995, 
237-260. De onderstaande beschouwing is hierop 
min of meer het vervolg. Zie voor een uitgebrei
der verslag over deze periode Ger Verrips, Dwars, 
duivels en dromend. De geschiedenis van de CPN 
1938-1991, dit voorjaar te verschijnen. 

2 De auteur bereidt een proefschrift voor over de 
betrekkingen tussen de CPN en de Komintern in 
de jaren 1919-1943. Deze bijdrage vormt de twee
de tussentijdse rapportage van dit promotie-on
derzoek. Deze uitkomsten worden hier onder 
enig voorbehoud gepresenteerd; nader archief
onderzoek kan nog tot andere inzichten leiden. 
Het Kominternarchief is gedeponeerd in het Ros
sijskij Tsentr Chranenija i lzoetsjenija Dokumentov 
Novejsjej Jstorii (RTsChiDNI) in Moskou. De hieron
der in de noten vermelde nummers verwijzen 
naar deien van dit archief. 

3 'An das Polbüro der KP Hollands', afkomstig van 
het EKKI-secretariaat, 16 december 1935; 
495/20/206. 

4 Brief van Ercoli aan Dimitrov, 8 april 1936; 
495/74/164. 

5 Protocol van de zitting van het Politiek Bureau 
van de CPN, 21 juli 1936; 495/12/46. 

6 'Bericht von Beuzemaker über die Probleme des 
nächsten Parteitages der KP Hollands', 9 no~em
ber 1935; 495/18/1032. 

7 'Protocol der Sitzung des Sekretariats des EKKI', 
28 november 1935; 495/18/1032. 

8 'Resolution des Sekretariats des EKKI über die hol
ländische Frage', 9 december 1936; 495/20/206 

9 'Vorschläge des Genossen Schalker zu einigen der 
nächsten Fragen der KP Niederlands', begin 1937; 
495/12//50. 

10 De Tribune, 26 en 28 januari 1937. 
11 Besluit secretariaat EKKI, 5 februari 1937; 

495/20/206. 
12 'Bericht über den Kampt gegen den Trotzkismus 

in Holland', opgesteld door Schalker, 23 april 
1937; 495/74/165. 

13 'Auszüge aus der Rede des Genossen De Visser', 
1 december 1936; 495/74/164. 

14 Briefvan De Groot aan 'Werter Freund' [Schal
ker]. 30 mei 1937; 495/74/165. 

15 'Bericht über die Erweiterte Sitzung des ZK der KP 
Niederlanden', 3-4 juli 1937; 495/20/211. 

16 Handgeschreven concept 'Bericht über den Partei-



tag der K.P.N. 1935', ongedateerd maar waar
schijnlijk februari 1936; 495/12/45. 

17 'Bericht über Holland' van A. Kellermann, 11 janu
ari 1937; 495/20/822. 

18 'Zur Lage in Holland und zu den Aufgaben der 
Partei. Grundlage für die Stellungnahme des Po
litbüros und der Plenarsitzung des ZK', 28 decem
ber 1937; 495/20/206. 

19 'Beschluss des Sekretariats des EKKI', 28 december 
1937; 495/20/206. 

20 'Memorandum der Delegation des Z.K. der K.P. 
der Niederlande', 18 december 1937; 495/20/211. 

21 'Vorschlaege hinsichtlich die neu zu waehlen Par
teiführung der K.P. Niederland, von Sekretariat 
der K.P.N.', zonder datum. 495/13/18. Het docu
ment moet zijn opgesteld in de periode eind 1937 
-begin 1938. 

22 Protocol van de zitting van het Centraal Comité, 
20 april 1938; 495/13/18. 

23 Protocol van de zitting van het Politiek Bureau, 

131 

11 januari 1938; 495/172/54. 
24 Zie: Hans Olink, Oe vermoorde droom. Drie Ne

derlandse idealisten in Sovjet-Rusland, Amster
dam, 1993. 

25 'An die taegliche Leitung der K.P.H.', afzender A. 
Struik, 23 januari 1938; 495/74/166. 

26 Zie noot 22. 
27 'Memorandum über die Lage in Holland und die 

Ergebnisse des Parteitages der KPN', 1 juni 1938; 
495/20/213. Documenten hierover zijn tot nog toe 
niet teruggevonden in het Kominternarchief. 

28 Zie noot 22. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
31 Zie noot 27. 
32 Zie Voerman, op.cit., 249. 
33 'Beschluss des Sekretariats des EKKI zum Bericht 

über den Parteitag der K.P. Niederlande', 1 juli 
1938; 495/20/206. 

34 'Bericht K.P. Holland', 8 januari 1940; 495/13/23. 

Oproep 
Socialisme en toekomst 

een oproep om door te gaan. 

Politiek & Cultuur met zijn lange en bewogen 
geschiedenis houdt op te bestaan, maar het ge
sprek over socialisme en toekomst houdt daar
mee niet op. Een oproep om naar vormen te 
zoeken waarbij dit gesprek voortgang kan vin
den. 

Waarom'? 
Sinds drie jaar bestaat er in Groningen de werkgroep 
Politiek en Cultuur in beweging, die bijeenkomsten 
belegt over de toekomst van het socialisme zowel in 
theoretische als praktische zin. Een belangrijke ach
tergrond voor het opzetten van zo'n groep was de 
wil om actief bij te dragen aan een noodzakelijk ant
woord op de 'het-kapitalisme-wint-op-alle-fronten
ideologie-en-praktijk'. Ook speelde de behoefte aan 
een meer gemeenschappelijke verwerking van de 
teloorgang van het 'reëel bestaande socialisme' een 
rol. Maar dit steeds met het oog op de actualiteit van 
de veranderde en nog steeds veranderende verhou
dingen. En met een open, niet dogmatische blik op 
de toekomst van socialistische en marxistisch, femi
nistisch en ecologisch geïnspireerde politiek. 
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Wat staat ons voor ogen'? 
Lezers van P&C die bovenstaande ook van mening 
zijn en ideeën hebben over hoe we verder aan een 
gespreksplatform rond socialisme en toekomst kun
nen werken, wellicht samen met anderen, roepen 
we op om zich te melden bij een van onderstaande 
adressen. Bij voldoende belangstelling willen we een 
bijeenkomst beleggen waar we bezien wat ons te 
doen staat en wat voor mogelijkheden er liggen. 

Het ging en gaat ons niet om een platform voor een 
nieuwe politieke partij ter linker zijde. We wilden en 
willen ons niet collectief binden aan een bepaalde 
bestaande politieke partij. We dachten en denken 
wel nadrukkelijk aan mensen uit partijen als PvdA, 
Groenlinks, NCPN, SAP en mensen die zich op dit 
moment als politiek dakloos ervaren. 

Jeroen Bartels, Albertstraat 22, 
9724 JZ Groningen, tel. 050-141491 
Wemke Ketting, Lindeboomstraat 33a, 
9936 CP Delfzijl, tel. 05960-12819 
Han Dijk, Thomas a Kernpisstraat 69, 
1064 L T Amsterdam, tel. 020-6144188 
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De PvdA en 
de Koude Oorlog 

De historicus Frits Rover promoveerde vorig jaar 
met een proefschrift, getiteld Voor Recht en Vrij
heid, gewijd aan de houding van de Partij van de 
Arbeid in de Koude Oorlog, met 
name in de periode van 1946 tot 

periode stoutmoedige stap, die leidde tot scherpe 
discussies in de PvdA-leiding en tot een begin van 
het afstand nemen van de Koude Oorlogs-reto-

riek die tot dat moment had ge
golden. 

1958. Natuurlijk beslaat de Koude 
Oorlog een veel langere periode. 
Ze begon eigenlijk al eerder en 
heeft ook in de jaren zestig, ze
ventig en tachtig in alle hevigheid 
gewoed. Het boek concentreert 
zich evenwel geheel op de jaren 

Jaap Wolff 
In de loop van de jaren zestig ging 
men ook in de PvdA de partijhou
ding in de periode die het boek 
behandelt, kritischer bezien. Ver
heugd is Rover daarover niet. 
Deze kritiek leidde volgens hem 

BOEKEN 

1948-1958 en eindigt met de val 
van het vierde en laatste kabinet-
Drees in 1958. Zodoende blijft de politiek van de 
PvdA in de eerste naoorlogse jaren vrijwel buiten 
beschouwing. Zelfs de houding ten aanzien van 
Indonesië en de deelname aan kabinetten die 
twee militaire acties tegen de Indonesische Repu
bliek ontketenden, krijgen geen aandacht. Toch 
hebben deze gebeurtenissen de relatie tussen 
communisten en sociaal-democraten in Nederland 
danig geschaad en de basis gelegd voor de nog 
verdergaande verscherping in de internationale 
crises nadien. 

Logica van blokken 
Frits Rover behandelt de houding van de PvdA in 
de jaren van de Koude Oorlog hoofdzakelijk in de 
vorm van een overzicht van enkele hoogtepun
ten: de gebeurtenissen in Praag in februari 1948 
en de repercussies in Nederland, de Korea-oorlog 
die in de zomer van 1950 uitbrak en de Hongaarse 
opstand van 1956. Hij eindigt met een behande
ling van de reacties op een voor die dagen op
zienbarend artikel van prof. Jan Tinbergen in het 
PvdA-maandblad Socialisme en Democratie 
(maart 1957), die daarin buiten de kaders van de 
Koude Oorlog trad en wees op de noodzaak een 
oorlog te vermijden en meer aandacht te beste
den aan de onderontwikkelde landen. Een in die 
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tot een mythevorming over de 
PvdA als een partij van 'sociaal-de
mocratische haviken' die jacht 

maakte op 'brave communisten en andere 
"progressieven" '. (Let vooral op het tussen aan
halingstekens zetten van progressieven!) Ook 
toont hij zich gebelgd over het feit dat onderzoe
kers zich gegeneerd voelden over de 'principiële, 
ideologisch gemotiveerde positie die de pártij in 
de jaren veertig en vijftig ten opzichte van de 
communisten innam'. 
Een ieder die in de houding van de PvdA in de be
handelde tijdspanne bekrompenheid en confor
misme ontwaarde, wordt geprikkeld terecht ge
wezen. Dit zou komen door de 'cultus van anti
Amerikanisme' die gevoed werd door het te hoop 
lopen tegen de oorlog in Vietnam. De auteur aar
zelt niet om de critici te veroordelen omdat ze 
overdreven aandacht besteedden aan vooral door 
intellectuelen bevolkte comitées (daar moeten 
Anet Bleich en Max van Weezei het mee doen) of 
omdat ze (bijvoorbeeld als Meindert Fennema) 
'een aan het marxisme ontleend en in een taai po
liticologenjargon vervat begrippenapparaat' ge
bruiken. 
Rovers ziet de onvoorwaardelijke trouw aan het 
door Amerika geleide blok, die de PvdA in de 
Koude Oorlog aan de dag legde, als een axioma 
en ontwijkt de vraag of de PvdA zich in deze pe
riode niet onafhankelijker en vrijer ten aanzien 



van de 'logica van de blokken' had kunnen opstel
len. Een vraag die dan trouwens ook wel ten aan
zien van de CPN had kunnen gelden. 
In het proefschrift wordt de houding van de PvdA 
in deze jaren nagegaan aan de hand van het bij 
het IISG berustende PvdA-archief, waarin de notu
len van het partijbestuur zijn opgenomen, en van 
allerlei in kranten en tijdschriften gepubliceerde 
artikelen. Ook wordt een op zichzelf interessante 
vergelijking gemaakt tussen de PvdA-mening en 
de standpunten van enkele andere Westeuropese 
sociaal-democratische partijen. De PvdA krijgt 
daarbij na veel kritiek op politici als Gaitskell en 
Ollenhauer een ware voorhoedefunctie in Europa 
toegemeten. 
Trouwens ook in Nederland, waar de PvdA vol
gens Rovers in de eerste naoorlogse jaren rich
tinggevend zou zijn geweest en deze partij een 
'ideologische dominantie' wordt toegeschreven, 
vooral ook door het definitieve af-
scheid van het marxisme en het 
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noeming van Kleerekoper, Presser en Suys te be
krachtigen, maar reeds vóór de Praagse kwestie 
ging spelen, hadden in parlementsdebatten 
PvdA'ers als Van der Goes van Naters en Van Wal
surn kritische opmerkingen gemaakt over het be
noemingsbeleid in Amsterdam. In Socialisme en 
Democratie had Barents de drie oorspronkelijk 
benoemden verdacht gemaakt. 
Terzijde mag nog worden opgemerkt dat Franke, 
de PvdA-wethouder van onderwijs in Amsterdam, 
de benoemingen krachtig had verdedigd. In het 
partijbestuur van de PvdA stelde in maart 1948 
Goedhart de kwestie aan de orde en toen werd 
besloten dat een groepje zwaargewichten als 
Thomassen, Schermerhom en Kranenburg de 
zaak zou doorpraten met de Amsterdamse PvdA
gemeenteraadsfractie. In die fractie was Sal Tas, 
geestverwant van De Kadt en Goedhart, de die
hard die de fractie tot een andere houding moest 

brengen. Dat lukte in die zin, dat 
Kieerekoper en Presser tenslotte 

daarmee samenhangende onti
deoliseringsproces. Ze was daar
door 'respectabel' geworden en 
kon worden beschouwd als een 
'staatspartij'. Dit ideologische 
overwicht zou gelden tot eind 
1958 en mogelijk zelfs tot de val 

/De PvdA krijgt 
wel benoemd werden, maar Suys' 
hoofd moest rollen. Rover volgt 
Tas' herinneringen door aan hem 
de hoofdrol bij de uiteindelijke 
veroordeling van Suys en de be
noeming van Barents toe te schrij-

voorhoedefunctie 

toegemeten/ 

van het kabinet-Den Uyl in 1977. 
Op de te stellen vraag, waaruit 
deze richtinggevende en dominante rol in de In
donesië-politiek dan zou hebben bestaan, is geen 
antwoord te vinden in Rovers dissertatie. 

Anti-communisme 
In de behandeling van de afzonderlijke etappes 
van de Koude Oorlog is veel materiaal samenge
bracht over de houding van de PvdA. over haar 
stellingname in pers en radio en over de discussies 
in de leiding. 
In de context van de reactie op de Praagse ge
beurtenissen geldt dit ook voor de berucht ge
worden affaire van de benoeming van profes
soren aan de zevende faculteit van de Amster
damse universiteit. Uiteindelijk werd toen Jef Suys 
(door Fenna van den Burg een 'linkse non-confor
mist' genoemd) afgewezen en de toenmalige di
recteur van de Wiardi Beekman Stichting, J. Ba
rents, een anti-communistische scherpslijper van 
de eerste orde, aangewezen. Het was een zaak 
die toen tot grote opschudding leidde en, door
dat de afwijzing van Suys het karakter van een 
heksenjacht kreeg, afgrijzen verwekte. Toch komt 
deze kwestie in het boek niet volledig uit de doe
ken. Weliswaar had de toenmalige minister van 
onderwijs, de KVP'er Gielen, het voortouw geno
men toen hij eind februari 1948 weigerde de be-
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ven. De vraag of uiteindelijk niet 
de positie van het partijbestuur 
en de Kamerfractie bij het discipli-

neringsproces in Amsterdam van beslissende be
tekenis is geweest, acht Rover nog niet te beant
woorden. Hij verwijst dit naar een nader histo
risch onderzoek dat aan de gang zou zijn. 
Makkelijker valt hem de verdediging van de aan
vallen op de communistische wethouders in Am
sterdam en een reeks andere gemeenten -en de 
verdrijving van communisten uit gemeenteraads
commissies. Terugziend heeft Rovers geen enkele 
moeite met de PvdA-bijdrage tot de bliksemsnelle 
wijziging van de gemeentewet, die ertoe moest 
leiden, noch trouwens met het ontnemen van ra
dio-zendtijd aan de CPN en met de grondwetswij
ziging die de afkondiging van een civiele staat 
van beleg mogelijk moest maken. Hetzelfde geldt 
voor de oprichting van 'Steun Wettig Gezag', een 
soort bijzondere vrijwillige anti-communistische 
politie met sociaal-democratische deelname. Aan 
de basis van PvdA werd daarvoor evenwel weinig 
gevoeld en na een kommervol en roemloos be
staan verdween de organisatie uiteindelijk in 
1958. Zelfs een verbod van de CPN werd in die tijd 
eveneens in PvdA-kring besproken, maar daar
voor voelde ook PvdA-voorzitter Vorrink, die 
geen overdreven vertrouwen had in de clericale 
partijen en de VVD, weinig. Zoiets zou zich wel 
eens tegen de PvdA kunnen richten ... 



Alle ten toon gespreide mannenmoed verhinder
de evenwel niet dat bij de verkiezingen van juli 
1948 niet alleen de CPN, maar ook de PvdA verlie
zen leed. 

Bewapeningswedloop 
De daarop volgende regeringsperiode, opnieuw 
met Drees als premier, liet de PvdA zich door de 
KVP meeslepen in het ontketenen van een twee
de koloniale oorlog in Indonesië, uitlopend op 
een slepende guerrilla-strijd. Uiteindelijk moest 
de realiteit erkend worden en kwam het tot de 
RTC-akkoorden met Indonesië. Deze ontwikkelin
gen hadden tot scherpe discussies binnen de PvdA 
geleid en in zekere zin was de Korea-oorlog, die 
in de zomer van 1950 begon, voor de PvdA een 
uitkomst. De rijen konden weer gesloten worden. 
De Kadt die in de Indonesië-kwestie lang als 
dwarsligger had gefunctioneerd, kon zijn heftige 
anti-sovjetisme weer volop de-
monstreren en opvoering van de 
bewapening eisen. De tot profes-
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ger wordend militair budget moest overwinnen. 
Dit voorbehoud kwam uiteindelijk alleen in het 
laatste hoofdstuk van het rapport zwakjes tot uit
drukking in de vaststelling dat elke stap bij de ver
hoging van de militaire uitgaven niet alleen mili
tair maar ook sociaal en economisch zou moeten 
worden beoordeeld. 
Opvallend was in dit rapport de bagatellisering 
van de gevaren van een atoomoorlog van de zijde 
van de enige militair in deze commissie (luitenant
kolonel B.Koning). Dit rapport werd door een 
hele reeks 'bezwaarden' in de PvdA niet met 
vreugde verwelkomd. De kritiek erop gaf echter 
tevens de gelegenheid om het onbehagen te to
nen dat ook was ontstaan door de hardnekkige 
trouw aan de positie van de regering inzake het 
behoud van Nieuw-Guinea die had geleid tot een 
verdieping van de ruzie tussen Van der Goes van 
Naters en Vorrink. Deze had begin 1951 geleid tot 

diens vervanging als leider van de 
PvdA-fractie in de Tweede Kamer. 
Uiteindelijk heeft het rapport van 

sor gepromoveerde Barents riep 
in Socialisme en Democratie 'dat 
de Derde Wereldoorlog in eerste 
aflevering begonnen is' en De 
Kadt fulmineerde in zijn schot-

'Oogkleppen verhinderen 

kritische blik op rol PvdA' 

de Militaire Commissie ertoe bij
gedragen dat in 1951 met steun 
van de PvdA de beruchte beste
dingsbeperking tot stand kwam. 

schrift De consequenties van Ko-
rea met alle heftigheid tegen de 
Sovjet-Unie en de communisten in 
het algemeen. 
In die strijd moesten allen als bondgenoot aan
vaard worden. Dit gold in zijn visie mede voor 
Franco-Spanje als leverancier van militaire steun
punten. De Kadt eiste opvoering van de produktie 
met alle middelen om de bewapeningswedloop te 
financieren. Communisten die voor de arbeiders
belangen optraden, moesten eventueel gearres
teerd en in kampen opgesloten worden om de ar
beidsrust te verzekeren. De PvdA-leiding ijverde 
voor een ruime verspreiding van De Kadts boek in 
het kader van de campagne voor meer bewape
ning. Verlaging van het levenspeil moest worden 
gedoogd en gesteund als het maar meer wapens 
tegen het communisme opleverde. 
Interessant is de uiteenzetting in Rovers boek 
over de discussies in de Militaire Commissie, die in 
de PvdA was gevormd en die in 1950 langdurig 
heeft beraadslaagd en begin 1951 een rapport 
publiceerde. Deze commissie, die geleid werd 
door Vorrink, moest blijkbaar tevens de weinig 
geestdriftige houding van premier Drees voor op
voering van de militaire uitgaven overwinnen. 
Van de vergaderingen van deze commissie zijn 
geen notulen bewaard gebleven, zo wordt droog 
meegedeeld. In de commissie was Vos blijkbaar de 
enige die een zeker voorbehoud inzake een ho-
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Mensen als Banning en Buskes die 
uit christelijke overwegingen de 
bewapeningshysterie kritiseerden, 

werden fel aangevallen door De Kadt en diens 
medestanders als Barents. Buskes die, zwaar ge
griefd, met De Kadt polemiseerde, onthulde in 
een van zijn artikelen dat De Kadts boek over de 
Koreaanse crisis door het optreden van de PvdA
leiding in de handel kon worden gebracht voor f 
2,40 in plaats van voor f 6,00, wat voor die tijd 
een hoog bedrag was. Uit het partij-archief heeft 
Rover opgediept, dat de PvdA-leiding ook wel 
eerder met uitgever Van Oorschot overeenkom
sten sloot over de verspreiding van De Kadts ge
schriften. Dat was geschied in het voorjaar van 
1947, toen De Kadt bij Van Oorschot Rusland en 
wij publiceerde. In die tijd was het anti-commu
nisme nog niet zo sterk in de door de koloniale 
perikelen geschokte rijen van de PvdA. Partijse
cretaris Cees Woudenberg praatte met Van Oor
schot over de afname van vierduizend exempla
ren van dit boek voor afzet in de partij-afdelin
gen. De prijs kon daardoor dan slechts f 1,15 be
dragen in plaats van f 1 ,90. De vergadering van 
het dagelijks bestuur van de PvdA is daarmee, zo 
blijkt uit de notulen van 22 maart 1947, graag ak
koord gegaan. {Rover, blz. 315) 
Haar hoogtepunt bereikte de Koude-Oorlogshys
terie in de PvdA rondom de Hongaarse gebeurte
nissen van 1956. In het boekje van Anet Bleich Een 



partij in de tijd (1986), ter gelegenheid van de ne
gentigste verjaardag van de PvdA als opvolgster 
van de SDAP, is al meegedeeld dat er in het PvdA
bestuur eind oktober 1956 een debatje was ge
voerd 'of nu niet het moment was aangebroken 
om de Sovjet-unie de oorlog te verklaren'. 'Geluk
kig voor de Russen', zo schrijft zij, 'vond Jaap Bur
ger het "buiten proportie thans te beraadslagen 
of wij al of niet een oorlog met Rusland moeten 
aangaan". Hij zag meer in een inzameling voor de 
Hongaarse vluchtelingen'. 

Heksenjacht 
Frits Rover vertelt in zijn dissertatie iets meer over 
deze curieuze discussie. 'Volgens Joop den Uyl, op 
dat moment kersvers Kamerlid, maar nog steeds 
directeur van de Wiardi Beekman Stichting, was 
effectieve hulp alleen mogelijk door het zenden 
van Amerikaanse bommenwerpers naar Moskou. 
"Is men bereid", zo vroeg Joop den Uyl zich hard
op af, "op dit ogenblik een oorlog te riskeren?", 
want daar kwam steunverlening op deze manier 
ongetwijfeld op neer.' Volgens Rover had fractie
voorzitter Burger 'het retorische karakter van Den 
Uyls vraag kennelijk niet doorzien', toen hij op 
plechtstatige wijze zijn mening over dit voorstel 
gaf. Uiteindelijk werd besloten tot het uitgeven 
van een verklaring en het houden van een de
monstratieve vergadering. (Rover, blz. 150) 
In de dagen en weken die volgden, werd de toon 
steeds hysterischer, met name tegen de CPN en 
haar aanhangers. De kleinzieligheid bereikte zijn 
hoogtepunt in de verdrijving van communisten 
uit allerlei organisaties en in de aanvallen op niet
communisten die niet bereid waren volledig mee 
te gaan in deze heksenjacht of het geëigend von
den ook kritische woorden te wijden aan de aan
val van Frans-Brits-Israëlische zijde op Egypte in 
verband met de naasting van het Suez-kanaal. 
Rover laat - en dit viel me op - buiten beschou
wing dat niet al deze aanvallen slaagden. Zo mis
lukte de onder leiding van Vrije Volk-hoofdredac
teur K. Voskuil gedane poging om Waarheid-jour
nalisten te royeren uit de Nederlandse Journalis
ten Kring, met name door de weigering van libe
raal gezinde journalisten om aan deze heksen
jacht mee te doen. Dat was trouwens ten tweede 
male, want ook in 1948- na de Praagse gebeurte
nissen- was een soortgelijke coupe mislukt. 

In de jaren van de Koude Oorlog bestonden er be
trekkingen tussen de PvdA (en ook de onder soci
aal-democratische leiding staande organisaties 
van het NVV) en de BVD en haar voorloper, het 
Bureau Nationale Veiligheid. Rover gaat daarop 
in zijn dissertatie niet diep in. Hij vermeldt slechts 
dat Drees op basis van informatie die hij had ont-
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vangen van BVD-chef Einthoven (diens brief van 
oktober 1949 is te vinden in het Drees-archief), 
het partijbestuur van de PvdA opriep op te passen 
voor 'revolutionaire' infiltratie. Volgens Rover 
speelde Drees dergelijke informaties 'vermoede
lijk' regelmatig door aan het partijbestuur. 'Dat 
vermoeden wordt bevestigd door het gegeven 
dat Drees het partijbureau ook nadien met een 
zekere regelmaat informeerde over de revolutio
naire intrede-politiek en daarbij kwistig met na
men strooide die vervolgens door het partijbu
reau werden nagetrokken.' (blz. 175) 
Daarmee houdt Rover deze zijde van de PvdA-ac
tiviteiten in de periode van de Koude Oorlog wel 
voor gezien. Alhoewel hij de houding van de 
PvdA-leiding in de door hem behandelde periode 
van de Koude Oorlog door dik en dun verdedigt, 
gaat hij op de relaties met de BVD blijkbaar liever 
niet te diep in. Relaties die in de periode dat Den 
Uyl de PvdA leidde, eveneens volop bleven be
staan. 

Grotere openheid 
De beschreven periode wordt afgesloten met een 
uiteenzetting over het door Jan Tinbergen in 
1957 ingeleide debat over de PvdA-houding ten 
aanzien van de Sovjet-Unie en de rol van de PvdA 
in de internationale politieke betrekkingen. Tin
bergen sprak zich in het begin van 1957 in een ar
tikel in Socialisme en Democratie uit voor een her
ziening daarvan. Hij wilde een objectievere dis
cussie, minder geëmotioneerd ook, met minder 
zwart-wit-denken, met tevens meer aandacht 
voor de onderontwikkelde landen. 
Aanvankelijk wees de PvdA-leiding deze gedach
ten nog met alle kracht van de hand, bijvoorbeeld 
op het congres van maart 1957. 'Gevaarlijk' en 'ar
geloos' noemde bijvoorbeeld C.L. Patijn de ook in 
de Socialistische Internationale aan de orde ge
stelde ideeën over een politiek tot matiging van 
de internationale spanningen. 
Uit Rovers boek blijkt dat pas in oktober 1957 Tin
bergens artikel openlijk in het PvdA-bestuur aan 
de orde kwam. Vermeer toonde zich ongerust 
over de toon daarvan, maar 'tot grote opluchting 
van alle aanwezigen' (blz. 194) was er in het be
stuur niemand het met Tinbergens ideeën eens. 
Wel werd geconstateerd dat in Eindhoven voor
aanstaande partijleden, gedoeld werd op onder 
andere Hilda Verwey-Jonker, een zelfde instelling 
toonden. Zij had in een artikel in Wending een 
onbevangerer benadering van de Oosteuropese 
problematiek verlangd, wat in de ogen van de 
PvdA-leiding van die tijd ook al een gruwel was. 
Het valt op dat Rover in deze weergave van de 
houding van het PvdA-bestuur ten opzichte van 
Tinbergen niet verwijst naar de reactie van Sovjet-



zijde op Tinbergens opvatting (in het tijdschrift 
van de CPSU Kommunist, t.w. nummer 8 van 
1957). Tezamen met Tinbergens artikel werd dit 
stuk in een brochure door de CPN uitgegeven on
der de titel De noodzaak om oorlog te vermijden. 
Na de bespreking in het partijbestuur van de PvdA 
zijn er toen kennelijk gesprekken met Tinbergen 
gevoerd en deze publiceerde toen in november 
1957 een tweede artikel, volgens Rover om mis
verstanden uit de weg te ruimen. Hij bepleitte 
evenwel opnieuw een objectieve discussie. Met 
name De Kadt reageerde uiterst vinnig, met een 
afwijzing van het socialisme- 'merk Tinbergen
Chroestsjow', een pleidooi voor meer bewape
ning en afwijzing van hulp aan onderontwikkelde 
landen tenzij deze geen vriendschappelijke be
trekkingen met de Sovjet-Unie beloofden te on
derhouden. Tinbergen ging daar weer tegenin in 
het begin van 1958, evenals de atoomfysicus Tol
hoek. Nog furieuzer dan daarvoor reageerde De 
Kadt. Zelfs bestuurders als Vermeer, Voskuil en 
Mozer die het meestal volledig met De Kadt eens 
waren, vonden toen dat De Kadt te ver ging en 
meer 'ethisch bevlogen' PvdA-ers als Vos en Scher
merhom kritiseerden hem. De geslotenheid van 
het PvdA-standpunt werd doorbroken en daarna 
ging het officiële standpunt over naar het procla
meren van een 'grotere openheid' in het denken. 
Rover trekt de conclusie dat De Kadts ster die 
door de Korea-crisis was gaan stralen, na de Hon
gaarse crisis opmerkelijk snel verbleekte. Hij vindt 
het echter zeer de vraag of De Kadt eigenlijk on
gelijk had; het kan best zijn, zo vindt hij, dat De 
Kadt gelijk had. Schreef De Kadt niet dat een on
derhandelingsgezinde benadering van de Sovjet
Unie niet nodig was en dat het Westen slechts 
hoefde te wachten op de instorting van het Sov
jet-imperium? En dat deze zich na de tot in de 
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hoogste mate opgevoerde beweapeningswed
loop van de jaren tachtig inderdaad voltrok? En 
houdt dit niet tevens in, zo is Rovers mening, dat 
Tinbergen veel te optimistisch was in zijn artike
len? 
Zo wordt vanuit het einde van de Koude Oorlog 
weer teruggeredeneerd naar de debatten en con
flicten uit die periode zelf. Een vrij gemakkelijk 
procédé, waarbij de Koude Oorlogspolitici in de 
PvdA en met name De Kadt en zijn geestverwan
ten achteraf een glanzender en eervoller rol 
wordt toebedeeld dan ze toen vervulden. 

Een kritische blik op het verleden is uiteraard niet 
mogelijk als de oogkleppen van de Koude Oorlog 
het gezicht blijven belemmeren. Doet zich dit ver
schijnsel bij Frits Rover niet voor omdat hij de 
enorme invloed van de Koude Oorlog, toch in zijn 
betekenis in menig opzicht te beschouwen als een 
met velerlei wapens gevoerde Derde Wereldoor
log, onderschat? Weliswaar behandelt zijn boek 
slechts een deel van deze gehele periode, maar 
deze was toch zwaarwegend genoeg om het be
handelde onderwerp uit te tillen boven een soms 
vrij krampachtige poging om elk standpunt van 
de toenmalige PvdA-leiding te verdedigen en 
goed te praten. 
Hoe belangwekkend sommige onderdelen van dit 
boek ook mogen zijn, er is naar mijn mening toch 
sprake van een gemiste kans. 

Jaap Wolff 

Frits Rovers, Voor Recht en Vrijheid. De Partij 
van de Arbeid en de Koude Oorlog 1946-1958. 
Uitgever: Stichting beheer IISG, Amsterdam, 
1994. 
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Partijloos denker en 
dissident 
H.l. Pos (1898 - 1955) 

Op 26 oktober 1994 verdedigde de fi losoot Peter 
Derkx, verbonden aan de bijzondere Universiteit 
voor Humanistiek, in de stampvolle Senaatskamer 
van het gebouw van de Rijksuni-
versiteit in Utrecht, ten overstaan 

Grafsteen 
Deze verwachting werd al spoedig na zijn dood 
de bodem ingeslagen. In de jaren 1957/58 ver

schenen nog wel twee bundels 
met verzamelde artikelen van zijn 

van een commissie bestaande uit 
een vijftiental hoogleraren en 
emeriti hoogleraren uit het hele 

Wim F. Wertheim 
hand, de ene hoofdzakelijk op het 
gebied van de taalwetenschap, 
zijn oorspronkelijk studie-terrein, 

land, zijn proefschrift getiteld 
H.J.Pos, 1898- 1955: Objectief en 
partijdig. Biografie van een filo
soof en humanist. 

BOEKEN 
de andere op dat van de filosofie. 
Maar daarna werd het vele decen
nia lang stil om hem heen. 

Pos behoorde in de jaren 1935-'55 
tot de zeer prominente figuren in de academische 
en de politieke wereld. Hij was tot 1939 voorzitter 
van het in 1935 opgerichte Comité van Waak
zaamheid, opgezet op initiatief van Jan Romein, 
Eddy du Perron en Menno ter Braak tegen het fas
cistische gevaar. Tijdens de Duitse bezetting werd 
hij al spoedig in Buchenwald geïnterneerd; later 
kwam hij in St.Michielsgestel terecht. Onder de gij
zelaars nam hij steeds een positie in met bijzonde
re verantwoordelijkheden, en behoorde hij voort
durend tot hun interne leiding, schrijft Derkx. 
Na de oorlog, in de periode waarin ik hem goed 
leerde kennen, behield hij zowel in de Nederland
se als in de internationale academische wereld 
een vooraanstaande positie. Dat bleek bijvoor
beeld uit zijn optreden als organisator en alge
meen voorzitter van het in 1948 te Amsterdam 
gehouden tiende Internationale Congres voor 
Wijsbegeerte. 
In de jaren vijftig ging zijn gezondheid helaas 
hard achteruit, en in 1955 stierf hij. Mijn verwach
ting, die ik ook in een In Memoriam voor hem had 
uitgesproken, was dat Pos behoorde tot de men
sen 'wier invloed op het Nederlands geestelijk le
ven nog voor lange tijd uitzonderlijk groot zal 
blijven- misschien op den duur nog groter dan tij
dens zijn leven'. 
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Dit wordt enigszins begrijpelijk 
als wij het karakter van de twee 
bundels op de keper beschouwen. 

Bij de samenstelling hiervan werden kennelijk pu
blikaties van Pos overgeslagen, die zijn diepgaand 
gewijzigde denkbeelden op levensbeschouwelijk 
terrein hadden kunnen onthullen, zowel wat zijn 
godsdienstige overtuiging betreft als in sociaal en 
politiek opzicht. 
De jaren vijftig waren natuurlijk de jaren bij uit
stek van de Koude Oorlog. Bovendien had de we
duwe Pos, die zijn geestelijke nalatenschap be
heerde, blijkens de studie van Derkx de ontwikke
ling in het denken van haar echtgenoot sinds de 
bevrijding niet kunnen volgen - zozeer dat zij, 
een katholieke Française, zich gerechtigd achtte 
op de grafsteen van Pos de woorden te laten bei
telen: 'Reconcilié complètement à la fin de sa vie, 
avec la vérité de Dieu' (aan het eind van zijn leven 
volledig verzoend met Gods waarheid). 
Zo ontbreken in de verzameling gebundelde op
stellen niet alleen de twee prachtige lezingen van 
Pos uit 1949, gehouden in het kader van het Stu
dium Generale aan de Universiteit van Amster
dam over Wetenschap, oorlog, vrede. In zijn af
sluitende rede voor de serie lezingen legde hij de 
twee tegenovergestelde functies van de religie 
bloot. Ik citeer Derkx, pp.384/5: Aan de ene kant 
sluit religie niet zelden 'een bondgenootschap 
met de macht en het geweld en neemt zelf een 



streven naar heerschappij in zich op ( ... ) ander
zijds ligt in de religie een dieper beginsel van uni
versele menselijkheid'. Evenmin vindt men in de 
verzameling uit de late jaren vijftig de uiterst 
principiële bijdrage tot de Vnje Katheder-discus
sie in de jaren 1948/49 over 'Socialisme en Vrij
heid'. Zo miste ik ook het belangrijke, vrij kort 
vóór zijn dood gepubliceerde opstel in De Nieuwe 
Stem, toen hij zijn redacteurschap van dit tijd
schrift wegens gezondheidsredenen al had moe
ten neerleggen. Daarin had Pos, naar aanleiding 
van een beschouwing van de protestantse theo
loog Prof. Van Niftrik over Sartre, met alle respect 
voor zijn Amsterdamse collega en waardering 
voor diens intenties, kritiek geleverd op een gods
geloof gebaseerd op de Bijbel als goddelijke 
openbaring. Maar ik kan mij voorstellen, dat op
neming van dit filosofische opstel in de bundel 
misschien moeilijk in overeenstemming was te 
brengen met de op Pos' grafsteen gebeitelde uit
spraak. 
Het ontbreken in de uitgegeven nagelaten ge
schriften van aanduidingen in de richting van Pos' 
grote maatschappelijke geëngageerdheid kan 
verklaren, waarom in de roerige jaren zestig de 
opkomende jongerenbeweging naliet hem als 
een van haar inspirators te eren. Pas omstreeks 
1990 ontstond opnieuw enige belangstelling voor 
Pos' wetenschappelijk werk. Aan de Vrije Univer
siteit werd een congres gehouden, waarin vooral 
aandacht werd geschonken aan diens werk op het 
gebied van de taalfilosofie, die centraal stond in 
de jaren waarin Pos aan de Vrije Universiteit stu
deerde en er in de jaren twintig als hoogleraar 
aan verbonden was. Maar pas met de verschijning 
van Derkx' prachtige biografie is de mens Pos in al 
zijn facetten en in zijn veelomvattende geestelij
ke werkzaamheid onder onze aandacht gebracht 
op de wijze zoals hij verdient. 

Politieke engagement 
De levensloop van Hendrik Josephus Pos is in een 
aantal opzichten uitzonderlijk. Hij groeide op in 
een protestant milieu. Zijn vader, die zijn loop
baan was begonnen als huisschilder, maar later 
als makelaar in huizen een zekere welstand had 
bereikt, was streng gereformeerd; zijn moeder 
hervormd en enigszins ruimdenkend in geloofsza
ken. H.J.Pos was als gymnasiast en daarna als stu
dent uitgesproken briljant, en werd nadat hij zo
wel in Heidelberg als aan de VU was gepromo
veerd, al op 25-jarige leeftijd tot hoogleraar be
noemd. In zijn denken op sociaal gebied was hij in 
zijn studentenjaren vrij behoudend en nogal eli
tair. 
Hij was een prominente figuur geweest in het Stu
dentencorps van de Vrije Universiteit, en meende 
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dat het mogelijk was 'boven een allesvervlakken
de gemeenschapsleer', in plaats van 'de oude ge
dachte van aristocratische soevereiniteit' die niet 
innerlijk gegrond was, 'een nieuwen adeldom van 
den geest' te stichten, waar ook 'ons Corps' deel 
aan had. 
Zijn eerste duidelijke breuk met zijn gereformeer
de omgeving deed zich al in 1926 voor, en wel in 
verband met het door buitenstaanders als lach
wekkend ervaren incident rondom Ds.Geelker
ken. Deze dominee werd door de Gereformeerde 
Synode in Assen afgezet omdat hij het had aange
durfd twijfel te wekken over de volstrekte histori
sche waarheid van het paradijsverhaal. 'Had de 
slang wel echt tot Eva gesproken?' Het Joodse 
SOAP-Kamerlid Kieerekoper wist wel het ant
woord: de slang kan niet gesproken hebben. Hij 
heeft toch geen handen? Maar volgens Geelker
kens tegenstanders zou een begin van twijfel aan 
het waarheidsgehalte van welke passage ook uit 
de Bijbel 'niets in de Schrift tegen menschenuit
legging veilig' stellen. 
Pos sloot zich, met een paar collega's van de Vrije 
Universiteit, aan bij de verdedigers van Ds. Geel
kerken - maar werd daarmee zelf een omstreden 
figuur, daar het bestuur van de VU van de docen
ten eiste dat men zich met de Synode van Assen 
conformeerde. Pos was ten slotte verheugd toen 
hij in 1932 kon overstappen naar de Gemeentelij
ke Universiteit met een brede leeropdracht voor 
filosofie. 
Intussen was hij al, via een discussieclub, in aanra
king gekomen met een aantal in politiek opzicht 
progressieve figuren, onder wie de historicus Jan 
Romein. Zijn politieke engagement leidde in 1935 
tot het voorzitterschap van het Comité van Waak
zaamheid. Ook op filosofisch en godsdienstig ge
bied ontwikkelde zijn persoonlijkheid zich duide
lijk in de richting van een vrij en zelfstandig den
ken. Hij werd algemeen geroemd als een begena
digd docent met een inspirerende invloed op zijn 
studenten. 
In de tweede helft van de jaren dertig ging Pos 
zich ook interesseren voor de ideeën van Marx, 
zoals ook blijkt uit een posthuum in deel 11 uit 
1958 opgenomen lezing over Karl Marx als filo
soof. Maar de eigenlijke wending van Pos in de 
richting van een duidelijke sympathie voor radi
kaal socialistische stromingen wordt pas zichtbaar 
in zijn lezingen en publikaties van na de bevrij
ding. Daar dit aspect waarover in de jaren vijftig 
gepubliceerde twee bundels vrijwel het stilzwij
gen bewaren, in Derkx' biografie juist uitvoerig 
aan de orde komt. laat ik hier een aantal citaten 
uit Pos' naoorlogse geschriften volgen. 
In een paragraaf getiteld Een intellectueel in de 
Koude Oorlog (1948-1955) (pp.148-164) beschrijft 



Derkx de politieke houding van Pos. Hij 'wilde zijn 
houding uit de jaren 1936-1940 als onafhankelijk, 
partijloos linksgezind intellectueel, tussen SOAP 
en CPN in, niet opgeven. Een keuze voor de parle
mentair-democratische variant, voor SOAP en 
PvdA, was voor hem blijkbaar geen reële moge
lijkheid. Zijn principiële (in zekere zin zou men 
ook kunnen zeggen: filosofische) instelling bracht 
in de politiek iets radicaals met zich mee. Het de
mocratisch socialisme was hem te pragmatisch, te 
halfhartig, te weinig bezielend'. 

Hernieuwde belangstelling 
De Koude Oorlog kwam in Nederland pas werke
lijk op gang na de gebeurtenissen in Tsjecho-Sio
wakije in 1948. Zoals bekend kwam toen in feite 
een eind aan de betrekkelijke zelfstandigheid van 
de sinds 1945 aan het bewind zijnde Volksfront
regering, en trokken de Tsjechische communisten 
onder druk van de Sovjet-Unie in feite alle macht 
aan zich. Het pas na de oorlog opgericht Huma
nistisch Verbond kon zich aan de Koude Oorlog
sfeer blijkbaar niet onttrekken en wilde het com
munistische bestuurslid Brecht van den Muijzen
berg-Willemse, een bekende figuur uit het oor
logsverzet, er toe brengen haar bestuurslidmaat
schap op te geven. Hiertegen verzette Pos zich 
principieel, in een brief aan het bestuur. Hij 
schrijft: (p. 361) ' ... dat ik volstrekt tegen elk toe
geven ben aan de mening van die leden van het 
H. V., die verontrust zijn over de aanwezigheid 
van een lid van de Communistische Partij in ons 
bestuur(. . .) Afgezien daarvan dat wij naar mijn 
mening eensgezind behoren te staan achter een 
bestuurslid van zodanige verdienste als Mevr. M. 
is, is er voor ons geen enkele grond in zakelijk op
zicht stelling te nemen tegen het communisme, 
dat, hoe men er verder over moge denken, op zui
ver humanisme is gegrond. Onze taak is dan ook 
terzake van deze bezwaren een geheel andere, 
nl. aan de bezwaarden duidelijk te maken, dat de 
verwerpende zin, waarin tegenwoordig alge
meen over de leer van Marx en haar toepassing in 
een bepaald land wordt gesproken, voor het be
langrijkste deel niet door zorg voor menselijke 
waarden, maar door vrees en behoudzucht wordt 
geïnspireerd.' 

Aan de andere kant weigerde Pos in de discussie 
in De Vrije Katheder, zich met een aantal stand
punten van de CPN te identificeren (p.367): 
'Pos erkende ( .. .), dat de overgang van kapitalis
me naar socialisme bepaalde vormen van geeste
lijke vrijheid werkelijk aantastte'. Hij bleef deze 
persoonlijke geestelijke vrijheid zeer belangrijk 
achten; hij achtte de daaruit ontstane situatie tra
gisch. Een oplossing kon hij niet geven. 'Hij zei, 
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dat hij de waarde van de persoon zeer hoog 
schatte en dat die ook zover mogelijk geëerbie
digd moest worden. Hij kon echter niet zeggen 
hoever. Het resultaat van deze twijfel en eerlijk
heid was wel, dat hij van twee kanten werd aan
gevallen'. 
Maar aan het Marxisme bleef Pos grote betekenis 
hechten (p.375): 'Het marxisme is volgens Pos een 
maatschappijfilosofie met een revolutionaire 
strekking. Bewogen door de ten hemel schreiende 
uitbuiting van miljoenen volwassenen en kinde
ren door een kleine klasse van bevoorrechten, 
vooral in de eerste helft van de negentiende 
eeuw in Engeland, heeft Marx de historische ont
wikkeling bestudeerd van de factoren die tot de 
schrille tegenstelling van rijkdom en armoede 
hebben geleid'. 

Is het toeval, dat in de laatste jaren een hernieuw
de belangstelling kan worden vastgesteld voor fi
guren, die in de beginjaren van de Koude Oorlog 
principieel bleven vasthouden aan de idealen, 
waaraan zij ook in de oorlogsjaren trouw waren 
gebleven? Het is opvallend dat in het najaar van 
1993 ook een speciale studiedag aan de Universi
teit van Amsterdam werd gewijd aan de ideeën 
van Jan Romein; dat in de afgelopen jaren bij her
haling in de media aandacht wordt besteed aan 
de intussen 100 jaar geworden Dirk Struik; dat 
niet lang geleden Ger Harmsen een autobiografie 
heeft geschreven, waarin hij van zijn grote be
wondering getuigt voor zijn leermeester Pos; en 
dat enkele maanden vóór de promotie van Peter 
Derkx ook Leo Molenaar is gepromoveerd op een 
heel belangrijk proefschrift over de geschiedenis 
van het in 1946 opgerichte Verbond van Weten
schappelijke Onderzoekers, waarin veel aandacht 
wordt geschonken aan een grote groep intellec
tuelen, die ten tijde van de Koude Oorlog een be
langrijke rol vervulden als 'dissidenten' in de Ne
derlandse naoorlogse samenleving. En ook Pos 
mag gelden als een uitgesproken dissident. 
Mogen wij stellen, dat de blijkbaar groeiende be
langstelling en waardering voor deze dissidenten 
mede een uiting is van een diep onbehagen, als 
gevolg van het normloze individualisme en aso
ciale egoïsme zoals dit de huidige sfeer zowel op 
politiek als economisch terrein beheerst? Als dit 
zo is, zou Politiek en Cultuur juist moeten voort
bestaan. 

Wim F. Wertheim is emeritus hoogleraar socio
logie 

Peter Derkx, H.l. Pos, 1898-1955: Objectief en 
partijdig. Biografie van een filosoof en huma
nist. Uitgeverij Verloren in Hilversum. 



POËZIE 

Hans Groenewegen 

Opdracht 

geen aanwijzing is gegeven 
dan 
verborgen in de oudste Jagen 
het eerste vaatwerk met het 
eerste teken 
ongehavend en nog nooit ont
cijferd 

Met deze strofe eindigt een van 
de gedichten van Oe weg naar 
Egypte van Gertrude Starink. Een 
magnetische kracht komt er in tot 
uitdrukking die de hele dichtbun
del onder spanning zet. 
De ondertitel van de bundel luidt 
twintig passages. Dat betekent 
niet alleen dat de twintig gedich
ten twintig verhaalfragmenten 
zijn van een reis. Hij betekent 
eveneens dat het twintig door
tochten betreft. Twintig, want 
hoewel het laatste gedicht een 
aankomst suggereert, eindigt 
ook hij in een beweging naar een 
volgende situatie. Twintig, want 
hoewel de hoofdpersoon meldt 
ooit in vruchtbare velden te heb
ben verbleven, bevindt ze zich in 
het eerste gedicht al in 'de barre 
woestenij". 
Die 'barre woestenij' kan gelezen 
woorden als een beeld van de 
wereld waarin wij leven. Starink 
mag met aanduidingen van ritu
elen en symbolen een ons vreemd 
aandoende sfeer oproepen, de 
tekening daarvan is niet zo be
paald dat de lezer van het grond
patroon is uitgesloten. Door dat 
dorre land, met te ontginnen 
grond en lege voorraadschuren, 
beweegt zich de hoofdpersoon. 
Zij lijkt door iets gedreven of er 
naar op zoek te zijn. Bij die situ
atie sluit de bij het begin van dit 
stuk geciteerde strofe aan. 
Wie rondkijkt ziet chaos, honger 
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en dood. De botsing van gebeur
tenissen heeft geen betekenis. Al
les is even veel waard, even wei
nig, of het nu vergaat of blijft, of 
het nu verliest of wint. De hoofd
persoon in deze gedichten ziet 
dat de wereld willekeurig is en 
zinloos, 'geen aanwijzing is gege
ven' in welke richting gezocht 
moet worden. Tegelijk weet zij 
van een aanwijzing 'verborgen in 
de oudste lagen'. Dat moeten de 
oudste lagen van de aarde zijn en 
van de beschaving. 

Starink verwoordt in deze strofe 
de intrigerende paradox van 
mensen die zich aan een zaak wij
den waaraan zij zich verbonden 
hebben en waaraan zij zich ge
bonden weten. In wat zij zien, 
vinden zij geen grond voor hun 
overtuiging en hun handelingen. 
Tegelijk hebben zij weet van een 
verborgen grond die in alle 
wreedheid en zinloosheid belang 
en betekenis zichtbaar maakt. 
Starinks hoofdpersoon spreekt de 
onbewezen zekerheid uit dat de 
wereld gebaseerd is op de notie 
van beschaving. Het 'vaatwerk' 
duidt dat aan. Daar het ook nog 
van de toevoeging 'ongehavend' 
vergezeld gaat, blijkt zij er bo
vendien van overtuigd dat de be
schavingsgrondslag van de men
selijke cultuur ongebroken is. 

De paradox gaat echter nog ver
der. Op het vaatwerk is het teken 
aangebracht dat de aanwijzing 
geeft hoe het verborgen vaat
werk kan worden gevonden. On
oplosbaar lijkt het, op grond 
waarvan zoek je naar iets dat pas 
als je het gevonden hebt vertel
len kan waar je het moet zoeken? 
De joods-marxistische denker 
Walter Benjamin schreef over een 
'geheimzinnig soort heliotropis
me' dat de gebeurtenissen in de 
geschiedenis richt naar bevrij
ding. Heliotropisme is een bena
ming voor het verschijnsel dat 
bloemen hun kelk naar de zon 
richten. 
Bij Starink is die zon het 'eerste 

teken'. Hoe krachtig het ook als 
een magneet de zoektocht van de 
mens weet te richten, het is 'nog 
nooit ontcijferd'. Ongekend en 
toch alles bepalend. Definitieve 
betekenissen zijn aan de ver
schijnselen niet toe te kennen zo
lang dit teken niet ontcijferd is. 
Toch zal iemand die weet heeft 
van het bestaan van een eerste 
teken waaraan alle andere bete
kenis verbonden is, de verschijn
selen benaderen om er de defini
tieve betekenis in op te sporen. 
In Oe weg naar Egypte heeft zo
wel de zoektocht als de omgang 
met taal een verband met de uto
pische beweging in de geschiede
nis van de mensheid. Hierboven 
duidde ik al aan dat de reis begint 
met een herinnering aan 'de gou
den eeuw'. De bundel eindigt, 
niet met een aankomst, maar wel 
met een uitzicht op het volmaak
te. De manier waarop taal in deze 
bundel wordt behandeld corre
spondeert hiermee. In een ge
dicht noemt Starink 'een taal die I 
ik gekend had maar vergeten 
was.' 

Wie zich gebonden weet aan een 
'zin van de geschiedenis' raakt in 
een tragische positie. Die zin reikt 
ver boven het individu uit. Men
sen die zich er desondanks aan 
verbinden brengen offers, al dan 
niet in groepsverband, offeren 
anderen op zonder werkelijk bij 
machte te zijn de zin ervan tot 
het laatste toe te verantwoorden. 
Ze beroepen zich op de hogere 
betekenis, maar moeten daarbij 
ontkennen dat het allesbepalend 
teken 'nog nooit ontcijferd' is. 
In een van de gedichten beschrijft 
de hoofdpersoon hoe zij in op
dracht een offer brengt. Het be
schrijft de rituele magie tussen 
offeraar en slachtoffer, de onmo
gelijkheid om binnen de maat te 
blijven, dus de schuld en het on
herstelbare, de niet te herroepen 
verwonding die de offeraar heeft 
toegebracht. 



D 
he de wond was diep veel 

P• dieper dan ik dacht 

er dieper dan nodig was 

m 
PI zijn ogen hield hij dicht 

lij toen ik het mes liet 

a, gloeien in de vlam 

ir 
TT zijn handen werden klam 

h zijn mond werd smaller 
toen ik bij hem kwam 

D toen het voorbij was riep 

I i hij tot het roepen hem 

VI adem en stem benam 

e 
d het wordt al licht ik 

re houd nog steeds de wacht 

0 ik heb mijn opdracht toen 

a 
n hij sliep pas goed gelezen 

s· de wond zal niet genezen 

n ik ben hem toegewezen 

b 
Ie alleen voor deze nacht 

s' 
~ 'Deze nacht' lijkt de aanduiding 
s van een beperkte tijd. 'Nacht' kan 
ç echter, net als 'woestenij', gele
I- zen worden als beeld van de bar-
11 re geschiedenis tussen de utopi
t sche gouden oertijd en de utopie 
r van het rijk der vrijheid. Een lan
t ge nacht dus. 

2 Over de tragiek van de mensen 
c die zich ervan bewust durven zijn 

met een opdracht te leven, 
schreef de toneelschrijver uit de 

1 voormalige DDR een stuk. De op-
1 dracht, Herinnering aan een revo-
1 lutie behandelt een episode uit 

de Franse revolutie. De Conventie 
in Parijs heeft drie mannen naar 

1 de kolonie Jamaica gestuurd om 
een revolutie van de slaven voor 
te bereiden. Debuisson is de zoon 

, van een plantage-eigenaar die 
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voor de idealen van vrijheid, ge
lijkheid en broederschap heeft 
gekozen. Gallaudec is een Franse 
boer voor wie de revolutie de be
vrijding betekende uit de feodale 
kluisters. Sasportas is een ex-slaaf 
die zijnsgelijken wil helpen zich 
te bevrijden. 
Het toneelstuk beschrijft de mis
lukking van de revolutie. Saspor
tas wordt gehangen. Gallaudec 
overlijdt aan wondkoorts. De
buisson heeft zich laten terugval
len in het leven van zijn vaderen 
en is plantage-eigenaar. 
In dit verband heeft de opening 
van De opdracht een bijzondere 
betekenis. Die wordt gevormd 
door een brief van Gallaudec aan 
de man die binnen de Conventie 
verantwoordelijk was voor deze 
opdracht. Hij schreef hem op zijn 
sterfbed mede namens de te
rechtgestelde Sasportas: 'Ik deel u 
mee dat wij de opdracht terug 
moeten geven ( ... ) omdat wij niet 
in staat zijn geweest de opdracht 
te voltooien.' Deze brief wordt ja
ren later door een anonieme ma
troos overhandigd aan de gedele
geerde die de opdracht namens 
de Conventie verleende. Hij ver
telt hem met welke woorden Gal
laudec de brief meegaf: 'Neem de 
brief hij moet aankomen al is het 
het laatste wat je doet dat moet 
je voor mij doen, was het laatste, 
wat hij tegen mij zei.' 
De opdracht moet worden terug
geven aan de instantie die hem 
heeft verleend, opdat hij op een 
ander kan over gaan. Dat is de es
sentie van Galloudecs boodschap. 
De ironische tragiek van het stuk 
wil dat de brief pas in Parijs aan
komt nadat Napoleon de macht 
heeft gegrepen. De opdrachtge
vende Conventie bestaat niet 

u 
o1l 
a. 

meer. De gedelegeerde is onder 
gedoken in een anoniem bestaan 
Hij kan niets met de brief, hij wi 
er niets mee omdat hij er alleer 
maar door in gevaar kan komen 
Wie de politieke lijn van gisteree 
belichaamt is ten dode opge 
schreven. 
Dat De opdracht zo begint, heef 
een bijzonder effect. De herinne 
ring aan een revolutie die volg1 
komt met de door Gallaudec te 
ruggeven opdracht tot bevrijdinc 
van de slaven van Jamaica in dc 
lucht te hangen. Er is geen enkel< 
hogere instantie, geen enkel< 
macht meer die hem opnieuv 
kan verlenen. Tegelijk hangt dezc 
van zijn institutionele gebonden 
heid ontdane opdracht als eer 
'eerste teken' in de lucht van dc 
taal, het schrift en de herinne 
ring. Als een magnetische krach1 
als een geheimzinnig heliotropis 
me. Misschien is die kracht eer 
tijd lang alleen merkbaar aan eer 
onvrede met de chaos van he 
recht van de sterkste. Galloude, 
schrijft in zijn brief: 'Met verra 
ders schijnt het goed te gaan al 
de volkeren in bloed waden. Z< 
steekt de wereld in elkaar en he 
is niet goed zo.' 

Gertrude Starink, De weg naar 
Egypte, twintig passages. Uit
gever: Athenaeum -Polak & 
Van Gennep. 
ISBN 90 253 5215 4. 

Heiner Müller, De opdracht, 
Herinnering aan een revolutie 
In: Heiner Müller, Het Eiland 
van het Grote Bloedbad. Vert
aling Marcel Otten. Uitgever: 
International Theatre Books
hop. ISBN 90 6403 210 6. 
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