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Prikkelend 

Voor u ligt het eerste nummer van P&C in 1994, in 
een nieuw geel jasje. Geen thema dit keer, wel een 
aantal prikkelende artikelen. 

Het nummer opent met een inter
view met Gijs Schreuders. Zijn co
lums in de Volkskrant waren voor 
P&C-redacteuren San Verschuur-

In het fotokatern wordt de schijnwerper gericht op 
het werk van Thijs Wolzak. Hij wist in korte tijd 
met een aantal opmerkelijke foto's de aandacht te 

trekken. Een fotograaf moet vol
gens hem alles laten zien wat er 
te zien is, hij moet een 'voyeur' 

Jo lanssen zijn. In deze P&C het 'rijdende 
kantoor' van Toni Boltini en een 
aantal foto's over kantoorwerk. en en Max van den Berg een goe

de reden voor een lang gesprek. Ze 
ontlokten hem enkele interessante 
uitspraken over de pers als het 'ge-
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weten van de democratie', de be-
strijding van het racisme en ons ko-
loniaal verleden. 
Na de val van het communisme heerst er in Europa 
chaos en onzekerheid. Op de Balkan woedt een 
verwoestende oorlog en in de voormalige Sovjet
republieken stijgen de etnische spanningen tot het 
kookpunt. Een nieuw Europees veiligheidsbeleid is 
dus hard nodig. In de buitenlandrubriek een tweet
al bespiegelingen hierover. Henk Spenkelink 
vindt dat het veiligheidsbeleid een geïntegreerde 
aanpak en collectieve actie ontbeert. Joehen Hip
pier gaat nog een stap door de demilitarisering 
van het veiligheidsbeleid aan de orde te stellen. 
Kees Bakker reisde langs enkele zigeunergetto's 
in Hongarije. Hij doet niet alleen verslag van het ar
moedige bestaan van de zigeuners, maar heeft ook 
oog voor de vrolijke noten. De reportage wordt af
gewisseld met enkele historische beschouwingen 
over het trieste lot van de Hongaarse zigeuners. 
Het kapitalisme bevindt zich al langere tijd in een 
slechte conditie. Het wonder van de naoorlogse 
hoge economische groei is al sinds het midden van 
de jaren zeventig voorbij. Sindsdien nemen massa
werkloosheid en armoede ononderbroken toe. 
Volgens Joachim Bischoff is er dringend behoef
te aan een alternatief voor dit casinokapitalisme. 
Verder schets Steef van Duin de oprichting van 
een nieuwe vakbond in de agrarische wereld, on
der het motto 'Genoeg is Beter'. De nieuwe bond 
wordt de luis in de pels van de gevestigde land
bouwwereld. 
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Ten tijde van de Politionele Acties 
stond de socialistische politi
cus/publicist Frans Goedhart nog 
op de bres voor een onafhankelijk 

Indonesië. Tijdens de Koude Oorlog was zijn hou
ding radikaal veranderd. Madeion de Keizer ver
haalt over het waarom. 
Een annekdote over het gebruik van katoenen lui
ers in plaats van pampers is voor P&C-redacteur 
Frank Biesboer de aanleiding om zijn hoofd te 
breken over de frappante overeenkomst tussen de 
denkwijze van socialisten en ecologen. 
W.F. Wertheim en Max van den Berg slijpen ie
der hun pennen na lezing van de autobiografie van 
Ger Harmsen. De tweezijdige doorlichting brengt 
verschillende, maar ook vergelijkbare, aspecten 
aan het licht. 
In de poëzierubriek mijmert Hans Groenewegen 
over de desoriënterende gedichten van Tonnus 
Oosterhoff. In de boekenrubriek overheerst een 
zalvende toon. Wim F. Wertheim is zeer te spre
ken over het relaas van drie Nederlandse idealisten 
in Sovjet-Rusland. Salvador Bloemgarten geniet 
van de indringende wijze waarop Thijs Berman de 
zoektocht naar diens idealistische oudoom George 
Fles beschrijft. En Joop Morriën is aangenaam ver
rast met het nieuwste lot aan de boekenboom over 
Indonesië. Nico Schouten tenslotte heeft forse 
kritiek op een bundel opstellen over de toekomsti
ge veiligheidsstructuur in de wereld. 

Jo lanssen is medewerker van P&C. 
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• Als je CD stemt. ben je 
een racist' 

Interview met Gijs Schreuders 

Gijs Schreuders is publicist en docent aan de 
School voor Journalistiek in Utrecht. Al jarenlang 
is zijn aandacht in het bijzonder gericht op men
senrechten, vrijheid van menings-
uiting en bestrijding van het racis-

maar ook bij radio en televisie. Was een overstap 
vroeger een vorm van 'verraad' aan de specifieke 
richting, nu maakt niemand zich daar meer druk 

over. En natuurlijk is er nog 
steeds veel braafheid en confor

me. Zo vallen zijn colums in De 
Volkskrant de laatste tijd op door 
een principiële benadering van 
deze kwesties. Hij heeft expliciete 
meningen die hij ook scherp weet 
te formuleren. Voor de redactie 

Max van den Berg en 
San Verschuuren 

misme, en identificatie met het 
gezag." 

INTERVIEW 
Beperkingen 

"Toch zijn er beperkingen. Een 
krant is in hoofdzaak een com
mercieel produkt geworden en 
onderworpen aan de beperkin
gen van de markt. Directies van 

aanleiding om hem te vragen naar 
de maatschappelijke rol van de 
journalistiek. 

Zelfcensuur 
In enkele artikelen beschrijf je de praktisch poli
tieke overeenstemming in ons land over bijna alle 
belangrijke zaken. In hoeverre is een journalist 
onafhankelijk van deze consensus. Waaraan is hij 
gebonden? Wat schrijft hij en wat laat hij weg. In 
de Volkskrant schreef je op 1 november 1993: "Te 
grote gezagsgetrouwheid van de pers blijkt niet 
uit wat kranten schrijven, dat is doorgaans kritisch 
genoeg, maar uit wat zij verzuimen te schrijven." 
Bestaat er zoiets als zelfcensuur? 

"Ik geloof dat de overgrote meerderheid van de 
journalisten het vak goed wil uitoefenen. Zij bren
gen primair de feiten, leggen uit en becommenta
riëren. Vroeger, vóór de ontzuiling, was dat wel 
anders. Vele kranten hadden een bepaalde rich
ting en dienden een bepaald doel, met de journa
listiek als instrument. Bij de redactie van Het Vrije 
Volk lag in die periode een lijst met verenigingen 
en organisaties, waar niet over geschreven mocht 
worden. De parlementaire redacteur van de NRC 
woonde de fractievergaderingen van de VVD bij 
en daar werd besloten wat wel en niet naar bui
ten kon worden gebracht." 
"Natuurlijk zijn er nog steeds bepaalde tendensen 
en nuances te onderkennen in de media, maar de 
journalist is meer een objectieve vakman gewor
den. Dat mag wel blijken uit de onderlinge ver
wisselbaarheid van journalisten bij de dagbladen, > 

"' 
1-
z 

mediaconcerns bepalen het budget. Vaak een te 
beperkt budget. Onthullingsjournalistiek gebeurt 
daardoor te weinig. Om een affaire grondig uit te 
pluizen, alle vertakkingen ervan bloot te leggen, 
moet je een aantal mensen van de redactie ervoor 
kunnen vrijmaken, minstens voor enkele maan
den. Maar dat kost doorgaans teveel geld en te
veel tijd, zeker in het licht van het risico van een 
ongewisse uitkomst. Dat het toch wat kan opleve
ren (ook abonnees) laat het voorbeeld van De 
Limburger zien, die corruptie in die provincie te 
lijf is gegaan." 

"Kranten staan als massamedium en commercieel 
produkt in concurrentie met elkaar en vragen zich 
voortdurend af wat de lezer wil. Wat wfl de lezer 
(nog) lezen? Bij het overtrokken hengelen naar 
de gunst van de lezer dreigt het gevaar van de 
sensatie. In de USA, maar ook in ons omringende 
landen, is dat heel sterk te bespeuren bij het ge
snuffel in privé-zaken van vooraanstaande per
soonlijkheden. Gelukkig kan in ons land een dui
delijke behoefte worden gesignaleerd aan goede 
en betrouwbare berichtgeving." 
"De toegang tot bronnen vormt een tweede type 
beperking voor de journalist. Elke overheidsin
stantie, elke organisatie of bedrijf van enige bete
kenis heeft zich voorzien van een of meerdere 
voorlichters. Soms gaat het om complete, uitste
kend toegeruste afdelingen. Daarover geen 
kwaad woord, maar er zit toch een zekere schif-



ting en manipulatie van het nieuws in. De voor
lichting geeft de journalist informatie, maar be
lemmert vaak ook de vrije nieuwsgaring, zoals 
een onderzoek naar de werkelijke bronnen, naar 
achtergronden of halve waarheden." 
"Tijdens de Vietnam-oorlog werden de Ameri
kaanse journalisten met helikopters vol naar het 
slagveld gebracht. Alles in het kader van open
heid. Maar geleidelijk werden de heroïsche verha
len vervangen door de gruwelijke vverkelijkheid. 
De Amerikaanse legerleiding was later van oor
deel dat de nederlaag in Vietnam gedeeltelijk te 
wijten was aan het 'door journalisten verzwakte 
thuisfront'. Bij de overval op het minuscule Grena
da werd dan ook besloten om persmensen pas toe 
te laten vier dagen na het begin van de operatie. 
De pers in Amerika is hier toen terecht tegen te 
hoop gelopen. En in de Golfoorlog mocht een 
groot aantal journalisten weliswaar mee naar De
sert Storm, maar zij kregen niets te zien of te ho
ren. Alleen maar een dagelijkse briefing van het 
oppercommando. Pas maanden later drongen al
lerlei afschuwlijke feiten van deze oorlog door." 

"De Golfoorlog bracht nog een journalistieke be
perking aan het licht. Ik bedoel het toeval, dat ge
lijktijdig de beperktheid van de nieuwsselectie 
bloot legt. Toen de verslaggevers in de Golfoorlog 
eigenlijk geen moer te doen hadden, kwamen er 
twee al reizende door het Midden-Oosten in 
Koerdistan terecht en rapporteerden over het 
bloedige geweld dat daar toesloeg. Hun verslag
geving leidde tot een korte maar hevige militaire, 
humanitaire en politieke belangstelling voor de 
Koerden. Toen de verslaggeving ophield, zakte 
alle aandacht weer weg." 

Pluriformiteit 
Maar brengt de door jouw geschetste situatie de 
pluriformiteit van de pers, van de media in het al
gemeen, niet in gevaar? De vorming van een 
steeds kleinere groep mediagiganten levert toch 
een geüniformeerde en gestroomlijnde bericht
geving op?! 

"Het zelfstandig oprichten van een krant of een 
TV-zender is financieel niet meer mogelijk. In zo 
verre kan van een zeker gevaar voor de plurifor
miteit worden gesproken. Maar er zijn ook tegen
gestelde tendensen. Een krant als commercieel 
produkt moet aantrekkelijk zijn voor zijn lezers. 
En er bestaan bijna geen dagbladen meer, die het 
zonder uitgebreide rubrieken van ingezonden ar
tikelen kunnen stellen. Deze ingezonden stukken 
geven een scala van vaak elkaar tegensprekende 
meningen over alle mogelijke onderwerpen. In 
dat opzicht is de meningsvorming weer gevarieer-

4 

der geworden. Ook door het electronische berich
tenverkeer, het faxen, kan het verspreiden van 
nieuws op vrij grote schaal en met geringe kosten 
worden gerealiseerd. Die vorm van berichtgeving 
breidt zich uit en opent nieuwe perspectieven." 
"Ook blijken de media, en niet in de laatste plaats 
de pers, gelukkig nog door mensen gebruikt te 
worden om schandalen openbaar te maken, zoals 
indertijd bij het ABP. De pers fungeert mede daar
door gelukkig nog steeds als 'het geweten van de 
democratie'." 

Racisme 
Een recent onderzoek laat zien dat het aantal ra
cistische incidenten in ons land de laatste jaren 
sterk groeit. Hoe beoordeel je de relatie tussen de 
groeiende werkloosheid, de onzekerheid over het 
bestaan, met het racisme en de stijgende invloed 
van de CD? 

"Er bestaat een bepaalde samenhang tussen deze 
vraagstukken. Maar is wrok ten aanzien van de 
democratische partijen eigenlijk wel een accepta
bele legitimatie van racisme? Want dat gebeurt 
wel! Door de CD voor te stellen als een soort pro
testpartij, waarop men stemt uit ongenoegen 
over de door jullie gesignaleerde onzekerheden. 
Ofwel: als je boos bent, stem je CD!??" 
"Je leest in dag- en weekbladen dat politici 'de 
oude wijken' ingaan om begrip te tonen voor de 
er levende onlustgevoelens en het uit protest 
stemmen op de CD. Zo van: 'Jullie zijn geen racis
ten door op deze wijze te protesteren'. Dat vind ik 
een gevaarlijke benadering. Daarmee wordt het 
racistisch stemmen als het ware gelegitimeerd. 
Dat is tevens een belediging voor de ontelbaren 
die ook in de puree zitten, maar niet op de CD 
wensen te stemmen, juist omdat het racisten 
zijn!" 
"De 'oude wijken' worden benaderd als een reser
vaat vol imbecielen, die niet beter zouden weten. 
Maar zo is het niet. Er moet duidelijk worden ge
zegd: als je op de CD stemt, ben je een racist! Alle 
problemen kunnen worden besproken en onder
zocht, maar racisme dient te worden bestreden. 
Dat taboe moeten we handhaven. Dat wil niet 
zeggen dat er geen discussie plaats kan vinden 
met mogelijke CD-stemmers. Maar dan moet het 
gaan over het racistische karakter van de CD en de 
gevaarlijke aspecten daarvan. De miljoenen men
sen die op Hitier stemden waren ook niet allemaal 
voor de verschrikkingen van Auschwitz, maar het 
heeft er wel toe geleid. Dat moet de mensen dui
delijk worden gemaakt. Juist dankzij dergelijke 
morele en historische argumenten is het politiek 
georganiseerde racisme in Nederland nog betrek
kelijk gering." 



Ontmaskering 
Bij elke verslechtering, of het nu ging om de WAO 
of de huursubsidie, om de bijstand of de AOW,. 
telkens heeft Janmaat in de Tweede Kamer vóór 
deze verslechteringen gestemd. Van PvdA- en 
Groenlinks-zijde worden hier en daar materialen 
verspreid, waarbij het 'a-sociale gezicht' van de 
CD wordt ontmaskerd. Wat vind je van deze bena
dering? 

"Natuurlijk worden de sociale problemen niet op
gelost door op de CD te stemmen, integendeel. Er 
is niets op tegen om dit aspect aan te roeren. 
Maar telkens moet de bestrijding van het racisme 
voorop staan. Want de benadering heeft ook een 
gevaarlijke kant als ze eenzijdig op de sociale 
kwestie wordt gericht. Want al de door jullie ge
signaleerde problemen zijn veroorzaakt door het 
CDA-PvdA kabinet, vaak gesteund door de VVD. 
Door de CD aan te spreken op hun steun aan die 
sociale verslechteringen legitimeer je ze als een 
'normale' rechtse partij. Maar het gaat er juist 
om, dat die partijen niet racistisch zijn en de CD 
wel. De CD moet allereerst ontmaskerd worden 
als racistisch. Daar is geen excuus voor te verzin
nen." 

Verschuivingen 
Het eerder aangehaalde onderzoeksrapport 
spreekt ook over verschuivingen in de opvattin
gen van officiële circuits met betrekking tot het 
vreemdelingenbeleid. Toen Janmaat tien jaar ge
leden stelde, dat alle economische vluchtelingen 
meteen moeten worden teruggezonden, dat 
vluchtelingen in afwachting van het onderzoek 
gevangen moeten worden gezet, werd hij wegge
hoond. Nu is dat zo ongeveer regeringsbeleid. Is 
er niet sprake van een 'verschuivend paneel', dat 
afglijdt naar het toegeven aan vreemdelingen
haat? 

"Om te beginnen wil ik het toelatingsbeleid los
maken van Janmaat en zijn CD. Hoe spijtig het 
ook is, het ongeremd openstellen van alle gren
zen voor alle vluchtelingen is een onmogelijkheid. 
Een verwijzing naar de situatie van tien jaar gele
den gaat niet op. De problemen vermenigvuldi
gen zich jaarlijks en een zekere ordening is onver
mijdelijk. Dat hier een spanningsveld ligt is zon
neklaar." 
"De eis die er aan gesteld moet worden is dat dit 
alles tenminste moet voldoen aan internationale 
verplichtingen, met handhaving van onze huma
nitaire uitgangspunten. Gevaarlijk is juist de kop
peling van het toelatingsbeleid aan allerlei op 
vreemdelingenhaat stoelende opvattingen. Bol
kestein, die begon met het 'bespreekbaar' maken, 
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van 'taboes' als het arielrecht of Kosto, die een 
kruistocht tegen schijnhuwelijken opent zonder 
voorafgaand onderzoek. Dit soort attitudes leidt 
tot het dichtplakken van monden van vluchtelin
gen op Schiphol of het onbegeleid terugzenden 
van een negenjarig meisje naar Kongo." 
"In die zin vind ik de gesignaleerde tendenzen 
zonder meer zorgelijk. Maar nogmaals gezegd: 
alle politieke en sociale problemen moeten en 
kunnen worden besproken, maar het racisme 
niet! En vooral gezagsdragers, wetenschappers en 
opiniemakers moeten hierop zonodig scherp wor
den aangesproken, in de pers." 

Verbieden van CD? 
Je schrijft veel over racisme en de CD. Daarbij laat 
je telkens in het midden of je een voorstander 
bent van een verbod van de CD of niet. Daarom 
nu concreet gesteld, ben je nu voor of tegen een 
dergelijk verbod? 

"Het verbieden van de CD vind ik uitsluitend een 
zaak van justitie en de rechterlijke macht. Artikel 
137d van het Wetboek van Strafrecht stelt nadruk
kelijk dat het aanzetten tot haat tegen mensen 
van een andere afkomst, geloof of sexuele ge
aardheid verboden is. Een organisatie die zich 
daaraan schuldig maakt is daarmee een criminele 
organisatie en dient als zodanig te worden verbo
den." 
"Een dergelijk verbod moet juridisch goed onder
bouwd kunnen worden. Onlangs heeft de officier 
van justitie in Den Haag een verzoek tot verbod 
van de CD aan de rechter voorgelegd. Maar het 
materiaal was te onzorgvuldig samengesteld, 
waardoor het verzoek werd afgewezen. Nu wordt 
aan de hand van Janmaats laatste uitspraken een 
nieuw verzoek voorbereid. Het is te hopen dat de 
officier van justitie nu beter beslagen ten ijs 
komt." 
"Waarom stel ik me in deze kwestie zo voorzich
tig en formeel op? Dat komt omdat ik de vrijheid 
van meningsuiting een buitengewoon belangrijk 
goed acht. Het hebben en geven van meningen 
dient onder alle omstandigheden gewaarborgd te 
worden. Het is een van de belangrijkste mensen
rechten die we hebben. Daarom dient een verbod 
met alle zorgvuldigheid te worden omgeven." 
"Een CD-verbod is van belang, maar dat belang 
moet ook niet worden overschat. Snel zullen racis
tische partijen met een andere naam worden op
gericht. Hoofdzaak is dat racisme in de hoofden 
van mensen wordt bestreden. Denken staat vrij. 
Daarom biedt de wet het enige juiste kader: niet 
meningen zijn verboden, maar bepaalde hande
lingen wel. Je mag anderen niet bedreigen of be
ledigen." 



Koloniaal verleden 
Je stelt in een publikatie, dat voor de meningsvor
ming niet alleen van belang is datgene wat mer. 
schrijft, maar ook datgene wat wordt weggela
ten. Wat vind je van de grauwsluier die er over be
richtgeving rond Indonesië hangt? Is hier sprake 
van een on verwerkt koloniaal verleden? Is een 
rechtszaak als tegen Graa Boomsma daar niet een 
nasleep van? 

"Alles wat er aan dit thema tot nog toe is gedaan, 
is vrijwel uitsluitend door de pers gedaan. Deze 
kwestie laat de zwakte zien van het openbare le
ven in Nederland. Er is een gebrek aan historisch 
besef en de autoriteiten onthouden zich angstval
lig van terugblikken op deze kwestie. De Neder
landse pers zou Indonesië -verleden en heden- ei
genlijk systematisch moeten volgen. Neem de in
formatie over de reis van Nederlandse kamerle
den. Bekijk de TV-reportages en tempo doe/oe 
verschijnt in beeld. Alles is er pais en vree en de 
mensenrechten zijn bespreekbaar, zegt de infor
matie. Op dat zelfde moment breken massale sta
kingen uit, omdat arbeiders het toegezegde loon 
niet ontvangen. De Amerikanen stellen de Indo
nesische regering een ultimatum: onafhankelijke 
vakbonden moeten er komen anders zullen eco
nomische maatregelen tegen Indonesië worden 
getroffen. De USA tapt uit een ander vaatje!" 
"Vroeger zou ik de scheve voorstelling van zaken 
over Indonesië wijten aan een directe bemoeienis 
van Shell of Unilever met de media. Maar zo 
werkt het niet. Dat is een versimpeling, die de 
werkelijkheid geweld aandoet. Ik geloof wel dat 
we van tijd tot tijd te maken hebben met het op
duiken van oud-koloniale invloeden. Maar daar 
staat tegenover dat de gehele Nederlandse pers, 
behalve de Telegraaf, opkwam voor de verstrek
king van een visum aan Poncke Princen. De sluier 
wordt dus regelmatig weggetrokken." 
"Kijk, zo'n proces tegen Graa Boomsma, dat kan 
natuurlijk niet. Ik vind het al uiterst verwerpelijk 
dat de rechtbank de aanklacht tegen zijn boek 
ontvankelijk heeft verklaard. Het is in strijd met 
het internationaal recht, in het bijzonder met ar
tikel10 van de Rechten van de Mens. Wedden dat 
hij wordt vrijgesproken?" 

Passie voor de waarheid 
Tot slot, wat is naar jouw mening de taak van een 
journalist in de huidige tijd en welke beginselen 
zijn daarbij in het geding? 

"Een dergelijke algemene vraag leidt vaak tot een 
cliché-matige beantwoording. Zoals ik al eerder 
aangaf: de journalist moet allereerst informatie 
geven, en daarmee vervult hij een onmisbare 
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functie in een democratie. Dat is immers gediend 
met een zo groot mogelijke openbaarheid. Ver
der moet hij analyses geven, die bijdragen tot me
ningsvorming, die mensen in staat stellen tot ei
gen oordeelvorming. Maar een journalist is niet 
alleen doorgeefluik; hij moet ook onthullen wat 
verborgen is. Er is dus een groot en principieel on
derscheid tussen propaganda en informatie, tus
sen de rol van het merendeel van bijvoorbeeld de 
(ex)Joegoslavische media en die van de onafhan
kelijke, vrije nieuwsgaring, zoals die hier voor
gestaan wordt." 
"Ik zal proberen op wat aspecten speciaal in te 
gaan. Neem de objectiviteit. Dat blijft altijd een 
twijfelachtig begrip. Welke feiten van een kwes
tie worden gezien en hoe worden die gezien. Hoe 
en onder welke omstandigheden worden die fei
ten waargenomen en verwerkt. Objectiviteit kan 
nagestreefd worden, maar is niet eenvoudig be
reikbaar. Het vereist training, kennis van zaken en 
een groot vakmanschap. Hoe wordt uit een 
stroom van feiten de essentie geselecteerd, ge
analiseerd en op welke wijze worden verbanden 
gelegd tussen verschillende gebeurtenissen. Bij al 
deze handelingen is het de taak van de journalist 
de feiten niet naar zijn hand te zetten. Niet met 
vooringenomenheid aan het werk te gaan. Een 
journalist moet eigenlijk een passie voor de waar
heid hebben. En het achterhalen van die waar
heid is niet altijd zonder gevaar. Bij de uitoefe
ning van hun beroep zijn alleen al in 1993 vijfen
zeventig journalisten om het leven gekomen." 

"Journalistiek hangt nauw samen met mensen
rechten. Waar mensenrechten ontbreken, bestaat 
ook geen echte openbaarheid en komt ook de 
journalistiek in de knel. Ik ben me er van bewust, 
dat bij de commercialisering van de media de in
vloed van gevestigde machten aanwezig is en dat 
daardoor de journalist beperkingen ondervindt. 
Maar dat is niets vergeleken bij landen waar de 
staat, een dictatuur of welke ondemocratische 
macht dan ook de vrijheid van meningsuiting en 
de persvrijheid aan banden legt." 

Max van de Berg en San Verschuuren zijn redac
teuren van P&C. 
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Op de bres voor een 
geïntegreerd 

vei I igheidsbeleid 

De oorlog in het voormalige Joegoslavië, de recen
te ontwikkelingen in Rusland en het Gemenebest 
van Onafhankelijke Staten (GOS) en de stagneren
de politieke en economische her-
vormingen hebben tot een 'ver-

caleren of zijn geëscaleerd tot conflicten tussen 
staten. Ze leiden soms tot geweld op grote schaal 
en ernstige schendingen van mensenrechten. In 

sommige gebieden dreigen staten 
met gebruik van geweld uit elkaar 
te vallen. slechtering' van de Europese veilig

heidssituatie geleid. Deze proble
men noodzaken de Europese insti
tuties hun veiligheidsbeleid te her
zien om de samenwerking op het 
continent te bevorderen. 

Henk Spenkelink 
Het gevaar bestaat dat deze ont

BUITENLAND 
wikkelingen, samen met de econo
mische en sociale problemen, het 
democratiseringsproces ondermij-

In dit artikel wordt het begrip vei-
ligheid breed gedefinieerd: naast 
de militaire zijn ook de politieke 
en sociaal-economische veiligheid van groot be
lang. Tevens wordt er van uitgegaan dat de veilig
heidsproblemen in hun samenhang benaderd die
nen te worden. Het te voeren veiligheidsbeleid ver
eist een geïntegreerde aanpak en collectieve actie. 
Bovendien moeten vooral niet-militaire middelen 
bij het voorkomen en oplossen van conflicten inge
zet worden. Wat zijn nu in het huidige Europa de 
belangrijkste veiligheidsproblemen? 

Veiligheidsrisico's in Europa 
Als gevolg van de in 19a5 ingezette politieke en 
economische hervormingen in de Sovjet-Unie, de 
omwentelingen in Midden- en Oost-Europa in 1989 
en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie na de coup 
in augustus 1991, is de veiligheidss~tuatie in Europa 
ingrijpend gewijzigd. 
Door de machtsstrijd in de verschillende post-com
munistische regeringen, de economische ongelijk
heid en van de naar autonomie en onafhankelijk
heid strevende volkeren en minderheden, zijn er 
vele etnische en nationalistische conflicten ont
staan. In verschillende gebieden hebben deze pro
blemen tot gewapende conflicten geleid (onder 
andere in Joegoslavië, Nagorno-Karabach, Georgië 
en Moldavië). Het gaat vooral om intrastatelijke 
conflicten die (in sommige gevallen) dreigen te es-
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nen en de autoritaire tendensen in 
deze maatschappijen versterken. 
Tevens kan, ondanks de westerse 

economische hulp, het protectionistische beleid 
van de Europese Unie (EU) de economische onge
lijkheid in Europa vergroten. Deze ongelijkheid en 
de verslechterende economische situatie in Mid
den- en Oost-Europa en de GOS-landen kan veel 
vluchtelingen naar West-Europa lokken. Daarom is 
het voor de economische ontwikkeling en het de
mocratiseringsproces in deze landen van groot be
lang dat de Westeuropese markt voor hun produk
ten opengesteld wordt. 
De vorming van stabiele democratieën is immers 
belangrijk voor een vreedzame oplossing van intra
en interstatelijke conflicten. Deze conflicten kun
nen alleen binnen democratische structuren legi
tiem opgelost worden. Bovendien zijn regeringen 
die op een democratische en niet-gewelddadige 
wijze tot stand zijn gekomen minder geneigd hun 
onderlinge conflicten met militaire middelen op te 
lossen. 

De gewijzigde veiligheidssituatie in Europa heeft 
gevolgen voor de rol en functies van de Europese 
instituties. Hoewel de gewelddadige conflicten in 
Europa - met name in voormalig Joegoslavië -de 
meeste aandacht krijgen, zijn de veiligheidsproble
men vooral van niet-militaire aard en vragen dan 
ook om een niet-militaire oplossing. 



De Conferentie over Veiligheid en Samenwerking 
in Europa (CVSE) kan vooral op het gebied van de 
niet-militaire conflictvoorkoming en -beheersing 
een rol spelen. Welke middelen en instrumenten 
heeft de CVSE tot haar beschikking? Het CVSE-pro
ces is in 1973 van start gegaan. De in 1975 door 35 
landen ondertekende Slotakte van Helsinki bevat 
afspraken over de veiligheid in Europa; samenwer
king op het gebied van de economie, wetenschap, 
technologie en het milieu; en de mensenrechten. 
Ook zijn een tiental politieke beginselen overeen
gekomen die nog steeds richtinggevend zijn in het 
CVSE-proces. De belangrijkste, maar ook de meest 
problematische in het huidige Europa zijn: het zich 
onthouden van dreiging met of gebruik van ge
weld, de onschendbaarheid van grenzen, een 
vreedzame regeling van geschillen, eerbiediging 
van de rechten van de mens, niet-inmenging van 
binnenlandse aangelegenheden en het zelfbe
schikkingsrecht van volken. De Slo-
takte was een politiek document 
en deze beginselen waren (en zijn) 
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De belangrijkste taak van het Bureau voor Demo
cratische Instituties en Mensenrechten is het toe
zien op de naleving van de afspraken over de men
senrechten. Indien een staat van mening is dat in 
een andere staat de mensenrechten geschonden 
worden, kan ze om informatie vragen en een bila
taraai overleg starten. Als dit mislukt kan het Bu
reau- zonder toestemming van de betrokken staat 
- tact-finding-missies van onafhankelijke personen 
naar het probleemgebied sturen. In het geval er 
sprake is van ernstige schendingen van de mensen
rechten kunnen minimaal tien staten vragen om 
een missie te sturen. Hiermee is het principe van 
niet-inmenging op dit gebied doorbroken. 
Er zijn verschillende ad hoc missies naar conflictge
bieden gestuurd, onder andere naar het voormali
ge Joegoslavië, Nagorno-Karabach, Georgië en 
Moldavië. Deze missies hebben, gezien het gebrek 
aan macht van de CVSE-organen en de politieke 

onwil van de betrokken partijen, 
weinig resultaten opgeleverd. 

juridisch niet bindend. 
De hervormingen in de voormalige 
Sovjet-Unie en de omwentelingen 
in Midden- en Oost-Europa in 1989 
leidden tot het optimistische 

~~Eu stelt zich De Hoge Commissaris voor Natio
nale Minderheden dient in een zo 
vroeg mogelijk stadium potentiële 
conflicten betreffende nationale 

protectionistisch op" 

Handvest van Parijs voor een 
nieuw Europa (november 1990). 
De deelnemende landen kwamen 
overeen dat de democratische rechtsstaat en de 
markteconomie de fundamenten van elke staat en 
de betrekkingen tussen staten zouden worden. Tij
dens de Parijse Top werd ook het bindende CFE
verdrag (afspraken over een werkelijke reductie 
van de conventionele bewapening) ondertekend. 

Nationale minderheden 
Op de vervolgbijeenkomst in Helsinki Uuli 1992), 
het aantal deelnemende landen was inmiddels uit
gebreid tot 53 (klein-Joegoslavië is uitgesloten), 
werd de institutionele structuur binnen de CVSE 
verder versterkt. 
Elke twee jaar zal er een vervolgbijeenkomst wor
den gehouden. Oe Raad van Ministers (van Buiten
landse Zaken) is het centrale besluitvormingsar
gaan en komt minstens één keer per jaar bijeen. 
Het Comité van Hoge Ambtenaren (CHA) is belast 
met de voorbereiding en uitvoering van de besluit
vorming, ook op het gebied van de preventieve di
plomatie, de vreedzame geschillenbeslechting en 
peace-keeping. Het CHA is het forum waar het po
litieke crisismechanisme in werking gesteld wordt 
als een van de principes uit de Slotakte geschonden 
wordt of de vrede, veiligheid en stabiliteit be
dreigd wordt. 

0 
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minderheden te voorkomen. He
laas wordt de kwestie van de natio
nale minderheden vooral als een 
veiligheidsvraagstuk benaderd en 

niet zozeer als een mensenrechtenprobleem. Een 
tweede probleem vormt het te vage en te beperkte 
mandaat van de Hoge Commissaris. Sinds zijn aan
stelling heeft Max van der Stoel in de volgende 
kwesties geprobeerd een dialoog en samenwer
king tussen de betrokken partijen op gang te bren
gen: de Russische minderheden in Estland en Let
land (na de aanbevelingen van Van der Stoel heb
ben deze twee landen de bepalingen inzake de 
Russische minderheden in hun wetgeving aange
past), de Hongaarse minderheden in Slowakije en 
Roemenië, de Grieken in Albanië en de Albanezen 
in Macedonië. Ondanks een dreigende escalatie 
van de conflicten in Slowakije, Roemenië en Mace
donië zijn de werkzaamheden van de Hoge Com
missaris tot nu toe redelijk effectief gebleken bij 
het bevorderen van de dialoog. 

Op veiligheidsgebied is een nieuw overlegorgaan 
ingesteld: het Forum voor Veiligheidssamenwer
king. Hoewel de bestaande verdragen over con
ventionele wapenbeheersing en vertrouwenwek
kende maatregelen van groot belang zijn, dienen 
binnen CVSE-verband de veiligheidsproblemen in 
een breder kader aan de orde te komen. De toene
mende instabliteit binnen en het uiteenvallen van 
staten draagt bij aan een verminderde controle op 



de verspreiding van wapens. Het is noodzakelijk 
dat er in CVSE-verband afspraken gemaakt worden 
over het toezicht op wapenproductie en -handel 
om gewelddadige conflicten te helpen voorkomen. 
Naast verdere onderhandelingen over de conven
tionele wapenbeheersing staan ondermeer de vol
gende punten op de agenda: uitwisseling van mili
taire informatie, non-proliferatie, wapenhandel, 
conversie en conflictpreventie. Tot nu toe hebben 
de onderhandelingen nog weinig resultaten opge
leverd. 

In het kader van early warning, conflictpreventie 
en crisismanagement zijn afspraken gemaakt over 
eventuele vredesoperaties. Nadat de individuele 
lidstaten van de organisaties geconsulteerd zijn 
kan de CVSE van geval tot geval beslissen gebruik 
te maken van de middelen van de NAVO, de EU of 
de WEU. Onder de voorwaarden dat alle betrokken 
partijen meewerken, een staakt-het-vuren tot 
stand gebracht is en de veiligheid van het perso
neel gegarandeerd is kan de Raad van Ministers of 
het CHA besluiten tot het zenden van troepen. Het 
is echter onwaarschijnlijk dat op de korte termijn in 
het kader van de CVSE vredesoperaties op touw ge
zet worden. 

Het is duidelijk dat de CVSE zich aéln de nieuwe si
tuatie dient aan te passen. De oude functie van de 
CVSE - via overleg over veiligheid en samenwer
king de confrontatie tussen Oost en West in Europa 
beperken- is niet langer van belang. In de huidige 
en toekomstige situatie liggen de belangrijkste 
functies van de CVSE op het gebied van de conflict
preventie en crisismanagement, vooral ten aanzien 
van interne conflicten. Een kenmerk van de CVSE is 
dat de samenhang tussen de verschillende proble
men in Europa (ondermeer veiligheid en mensen
rechten) benadrukt wordt. Hoewel de CVSE, gezien 
haar procesmatige karakter, in staat is redelijk snel 
te reageren op actuele gebeurtenissen is het af
hankelijk van de politieke wil van de deelnemende 
staten om effectief op te kunnen treden. 

Een van de meest problematische tegenstijdighe
den in de CVSE ten aanzien van de huidige veilig
heidsproblemen is die tussen enerzijds de on
schendbaarheid van de grenzen en de teritoriale 
integriteit en anderzijds het zelfbeschikkingsrecht 
der volkeren. Deze CVSE-principes compliceren het 
vinden van oplossingen inzake autonomiestreven, 
minderheden en etnische conflicten. Volgens een 
ander CVSE-principe is het mogelijk grenzen op 
vreedzame wijze te wijzigen en dient men af te 
zien van het gebruik of de dreiging met geweld. 
Wat zijn de criteria om de wijziging van grenzen 
toe te staan? Een belangrijke voorwaarde om deze 

9 

> 

conflicten vreedzaam op te lossen zijn democrati
sche overlegstructuren. De CVSE kan een belangrij
ke rol spelen bij de bevordering van de democratie 
en het aanbieden van bemiddeling. 
Een ander probleem bij de veelal interne conflicten 
vormt het principe van niet-inmenging in binnen
landse aangelegenheden. Hoewel de CVSE op een 
aantal terreinen (mensenrechten, minderheden) 
mogelijkheden heeft actie te ondernemen, zijn er 
vele uitzonderingsbepalingen die staten tegen in
menging beschermen. Elke deelnemende staat kan 
daarmee de besluitvorming met een vetorecht 
blokkeren. Het is noodzakelijk dat de CVSE effec
tievere instrumenten krijgt om in te kunnen grij
pen en te helpen voorkomen dat conflicten escale
ren. 

De EU en WEU 
In het Verdrag van Maastricht (dat op 1 november 
1993 in werking getreden is) zijn de bepalingen 
over het gemeenschappelijk buitenlands- en veilig
heidsbeleid verder uitgebreid. Op termijn dient dit 
te leiden tot een gemeenschappelijk defensiebe
leid. De Europese Unie kan op de volgende gebie
den gemeenschappel ijk optreden: het CVSE-pro
ces, ontwapening en wapenbeheersing in Europa, 
non-proliferatie en de economische aspecten van 
veiligheid. 
De EU kan de Westeuropese Unie (WEU) verzoeken 
om de genomen besluiten op defensiegebied uit te 
werken en uit te voeren. De bestaande veiligheids
en defensiestructuren, zoals de NAVO, mogen niet 
aangetast worden. Hierbij zijn ook de posities van 
Frankrijk (geen lid van de geïntegreerde militaire 
structuur van de NAVO) en Denemarken en Ierland 
(geen lid, wel de waarnemersstatus) in het geding. 
Inmiddels zijn Turkije, ljsland en Noorwegen geas
sioceerd lid van de WEU. Dat wil zeggen dat alle 
lidstaten van de EU en alle Europese lidstaten van 
de NAVO formeel verbonden zijn aan de WEU. (1) 
De WEU wil zich ontwikkelen tot de defensiecom
ponent van de EU en streeft naar een versterking 
van de Europese pijler van de Atlantische Alliantie. 
Voorlopig ontbreekt het de WEU aan de middelen 
om zelfstandig op te treden. Het Eurokorps (Frans
Duits-Belgisch) is beschikbaar voor de WEU, maar 
kan ook onder het commando van de NAVO ko
men. Hiermee raakt Frankrijk weer directer betrok
ken bij de militaire overlegstructuren van de 
NAVO. Dit is een opmerkelijk stap, omdat Frankrijk 
sinds 1966 niet meer aan de militaire bevelsstructu
ren van de NAVO heeft deelgenomen en de in
vloed van de VS in de NAVO wilde terugdringen 
ten gunste van een Europees defensiebeleid in het 
kader van de EU en de WEU. 
Gezien de verschillende belangen en opvattingen 
van de grote landen (Duitsland, Frankrijk en Groot-



Brittannië) is het onwaarschijnlijk dat op de korte 
termijn een gemeenschappelijk veiligheidsbeleid 
tot stand komt. Mede door de onderlinge onenig
heid heeft de EG weinig effectief op kunnen tre
den in het voormalige Joegoslavië. 

Toch kan de EU in de gewijzigde veiligheidssituatie 
in Europa een belangrijke rol spelen. Vooral op 
economisch gebied kan de EU een stabiliserende 
invloed op de ontwikkelingen in Midden- en Oost
Europa en het GOS hebben. Deze landen streven in 
verschillende mate naar de vorming van een demo
cratische rechtsstaat en een markteconomie. Hier
bij is samenwerking met en hulp (kredieten, kennis 
en technologie) vanuit de EU onontbeerlijk. 
Op korte termijn heeft de EU gekozen voor verdie
ping, dat wil zeggen voor een verdere integratie 
tussen de lidstaten. De interne politieke en econo
mische problemen hebben de besprekingen over 
een verdere uitbreiding met de Midden- en Oost
europese landen bemoeilijkt. Wel zijn er met Po
len, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Bulgarije en 
Roemenië associatie-overeenkomsten getekend. 
Deze akkoorden voorzien in een trapsgewijze 
slechting van de handelsbarrières en zijn een basis 
voor een eventueel lidmaatschap. Op de top in Ko
penhagen Guni 1993) is het geboden perspectief 
om tot de EU toe te treden bevestigd. Helaas stelt 
de EU zich zeer protectionistisch op: de producten 
uit de Midden- en Oosteuropese landen, (staal, tex
tiel en landbouw) krijgen nauwelijks toegang tot 
de gemeenschappelijke markt van de EU. De han
delsbalans is in het voordeel van de EU. 
Het gevaar bestaat dat de economische ongelijk
heid tussen West- en Oost-Europa vergroot wordt 
en daarmee de politieke stabiliteit in Europa on
dermijnt. Het is zeer waarschijnlijk dat meer gelijk
waardige economische relaties tussen de EU en 
Midden- en Oost-Europa en het GOS de politieke 
en economische hervormingen in deze landen ver
sterken en een positieve invloed hebben op de vor
ming van stabiele en democratische structuren. 
Zonder een verbetering van de levensstandaard 
voor de bevolking zal de steun voor de politieke en 
economische hervormingen in deze landen afne
men. 

NAVO 
Welke rol kan de NAVO in het toekomstige Euro
pese veiligheidssysteem spelen? Sinds het einde 
van de Koude Oorlog is de traditionele taak- een 
collectieve verdediging van het NAVO-gebied -
minder belangrijk geworden. In het huidige Euro
pa zijn de veiligheidsrisico's diffuser. Na het aantre
den van de regering Clinton is tevens de houding 
van de Verenigde Staten ten opzichte van Europa 
veranderd. De VS staat positiever tegenover een 
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meer zelfstandige Europese pijler binnen de 
NAVO. Tenslotte heeft de oorlog in het voormalige 
Joegoslavië ook de tekortkomingen van de NAVO 
aan het licht gebracht. Het belangrijkste probleem 
is dat de NAVO geen middelen heeft om intra-sta
telijke conflicten buiten het verdragsgebied te 
voorkomen. Wel worden in de Noordatlantische 
Samenwerkingsraad (waarin NAVO-lidstaten en 
alle voormalige Warschaupact-landen zitting heb
ben) plannen ontwikkeld om de samenwerking op 
het gebied van vredesoperaties gestalte te geven. 

Op de in januari 1994 gehouden NAVO-top in Brus
sel was een eventuele uitbreiding van de NAVO 
met Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije (Vise
grad-/anden) het belangrijkste agendapunt. In 
Midden-Europa bestaat een veiligheidsvacuüm. 
Het plan van Rusland om in het nabije buitenland 
vredesoperaties uit te voeren (een onderdeel van 
de nieuwe militaire doctrine) en het verkiezings
succes van Zjirinovski waren voor de Visegrad-lan
den opnieuw een reden het NAVO-lidmaatschap 
aan te vragen. Op de korte termijn is het niet waar
schijnlijk dat Rusland het plan heeft om in deze re
gio in te grijpen, laat staan dat ze een directe mili
taire bedreiging vormt. Het is wel duidelijk dat de 
binnenlandse ontwikkelingen in Rusland en de ver
houdingen tussen Rusland en de Oekraïne (be
treffende de kernwapens en de Krim) van grote in
vloed zijn op de (in)stabilieit in de gehele regio. 
Het Amerikaanse Partnership for Peace-plan be
helst vooralsnog geen NAVO-lidmaatschap en 
geen veiligheidsgaranties, maar toenemende poli
tieke en militaire samenwerking. De belangrijkste 
reden om af te zien van NAVO-uitbreiding was -
vooral voor de VS - om een isolement van Rusland 
te voorkomen en de hervormingen van Jeltsin niet 
te dwarsbomen. 

Joegoslavië 
De gevolgen van de oorlog in het voormalige Joeg
oslavië zijn desastreus: economische vernietiging, 
sociale en culturele armoede, toenemende haat 
tussen de bevolkingsgroepen, een handhaving van 
de autoritaire regimes en weinig vooruitzicht op 
een democratische ontwikkeling. De oorlog is een 
precedent en de nationalisten in Oost-Europa zou
den in toenemende mate bereid kunnen zijn met 
geweld hun doel te bereiken. Dit zal de stabiliteit 
in deze regio ondermijnen. Het is voor geheel Eu
ropa fataal waarmee de democratische principes 
verkwanseld zijn.(2) 

Het is duidelijk dat de Serviërs verschillende CVSE
afspraken geschonden hebben. Klein-Joegoslavië 
(Servië en Montenegro) is uitgesloten van deelna
me aan de CVSE. In 1993 hebben alle partijen in 



Bosnië-Herzegowina zich schuldig gemaakt aan 
ondermeer schendingen van mensenrechten. Maar 
welke bijdrage hebben de CVSE, de EU, de WEU en 
de NAVO geleverd in het vinden van een oplossing 
voor het conflict in het voormalige Joegoslavië? 
In het begin van het conflict is geprobeerd een 
aantal CVSE-mechanismes in werking te stellen. 
Het is echter niet gelukt omdat het toenmalige 
Joegoslavië de besluitvorming met een vetorecht 
blokkeerde. De CVSE heeft verschillende missies 
gestuurd om de mensenrechtensituatie te onder
zoeken. Ook is een lange termijn missie naar Koso
vo, Vojvodina en Sandzak gezonden om tussen de 
betrokken partijen de dialoog te bevorderen en te 
voorkomen dat de spanningen zouden escaleren. 
Inmiddels is deze missie de toegang tot deze gebie
den ontzegd. 
De EU had aanvankelijk weinig aandacht voor het 
conflict in het voormalige Joegoslavië. Het beleid 
was er op gericht de Joegoslavische Federatie in 
stand te houden. Na de onafhankelijkheidsverkla
ringen in Kroatië en Slovenië en het mislukte over
leg over de toekomst van Joegoslavië, legde de EU 
Servië economische sancties op. Eind 1991 erkende 
Duitsland de republieken Kroatië en Slovenië; be
gin 1992 volgden de andere EU-lidstaten. 
Na de stationering van de UNPROFOR in Kroatië 
verplaatste het conflict zich naar Bosnië-Herzego
wina; de bemiddelingspogingen van de EG en de 
VN konden dit niet voorkomen. De plannen van 
Owen-Vance en Owen-Stoltenberg hebben de vre
de niet dichterbij gebracht, integendeel. De onder
handelingen hebben ertoe geleid dat de gevech
ten tussen de verschillende partijen toenamen. 
Ook in januari 1994 probeerden de partijen hun 
posities op het slagveld te versterken om tijdens de 
onderhandelingen concessies af te kunnen dwin
gen. 
De WEU is slechts betrokken bij het toezicht op de 
naleving van het economisch embargo tegen Ser
vië (op de Donau en in de Adriatische Zee). De 
NAVO levert in VN-verband troepen om hulp te 
verlenen bij de humanitaire acties en toe te zien op 
de naleving van overeengekomen afspraken. De 
bereidheid om deze afspraken effectief af te dwin
gen is miniem. Het grootste deel van de humanitai
re hulpverlening slaagt er niet in de bestemming te 
bereiken. 
Ondanks allerlei afgelegde verklaringen dat er iets 
ondernomen zou worden, zijn de CVSE, de EU, de 
NAVO en de WEU niet in staat geweest een werke
lijke bijdrage te leveren aan de oplossing van het 
conflict in het voormalige Joegoslavië. Het funda
mentele probleem ligt bij de politieke onwil van 
een aantal Europese landen (vooral Groot-Brittan
nië en Frankrijk) de middelen te leveren om de ge
stelde doelen te bereiken. 
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Conclusies 
Het uitgangspunt bij het beleid van de Europese in
stituties (CVSE, NAVO, EU en de WEU) dient de on
deelbaarheid van veiligheid te zijn: de veiligheid 
mag niet ten koste van de ander gerealiseerd wor
den. De noodzaak om samen te werken neemt toe 
omdat verschillende veiligheidsproblemen een 
grensoverschrijdend karakter hebben. Gezien de 
samenhang tussen de politieke, sociaal-economi
sche en militaire veiligheid dient in het beleid van 
de Europese instituties de nadruk te liggen op een 
geïntegreerde aanpak en het voorkomen van con
flicten. 
De mogelijkheden van de CVSE liggen vooral op 
het gebied van de conflictpreventie en de mensen
rechten. Het is dan wel noodzakelijk dat de besluit
vormingsprocedure en de effectiviteit van haar in
strumenten verbeterd worden. De Europese Unie 
heeft vooral op economisch gebied een belangrijke 
veiligheidsfunctie: het perspectief bieden van toe
treding van de Midden- en Oosteuropese landen 
en de toegang van hun produkten tot de markt 
van de EU kan de stabiliteit in deze regio bevorde
ren. 
Voor de EU neemt de noodzaak om haar verant
woordelijkheden inzake Europese veiligheid te 
aanvaarden toe omdat de VS haar betrokkenheid 
bij Europa herziet. Gezien de onenigheid tussen 
de belangrijkste lidstaten van de EU zal echter op 
de korte termijn geen gemeenschappelijk veilig
heidsbeleid tot stand komen. Op dit gebied zullen 
de problemen toenemen als de EFTA-landen en in 
de toekomst de Midden- en Oosteuropese tot de 
EU toetreden. 
Anderzijds is het van groot belang deze landen te 
integreren om een hernationalisatie van hun vei
ligheidsbeleid te voorkomen. Bij de huidige veilig
heidsproblemen in Europa neemt de noodzaak om 
samen te werken en zo veel mogelijk collectief op 
te treden alleen maar toe. 

Henk Spenkelink is politicoloog en lid van de werk
groep Vrede en Veiligheid van GroenLinks. 

Noten 
(1) Brüning, Martin, WEU at the Crossroads: Euro

peanisation of defence or European pillar of 
the Atlantic Alliance?, in: Atlantisch Perspectief, 
nr. 81993, p. 16 

(2) Krizan, Mojmir, Het nationalisme en de oorlog. 
De desintegratie van Joegoslavië (1990-1993), 
in: Oost-Europa Verkenningen, nr. 130, novem
ber/december 1993, 80-81. 
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De noodzaak van een 
gedemilitariseerd 
vei I igheidsbeleid 

Op 10 januari j.l. kwamen de regeringsleiders van de NAVO-staten bijeen om een antwoord te 
geven op de nieuwe veiligheidspolitieke uitdagingen in Europa. Moet de Noordatlantische Al
liantie naar het oosten uitgebreid worden? Hoe kunnen de veiligheidsbelangen van de Oosteu
ropeanen en de Russen evenwichtig in acht worden genomen? Welke rol dienen daarbij organi
saties als de EU, de WEU, de CVSE en de NAVO-raad te spelen? In de Frankfurter Rundschau 
(1994, nr.3) leverde Joehen Hippier een interessante bijdrage hieraan. Hij stemde erin toe het 
oorspronkelijke Duitse artikel van zijn hand vertaald en enigszins ingekort in P&C af te drukken. 

De redactie 

Zelflegitimatie 
Er zijn twee principieel verschil
lende manieren om over de nieu
we Europese veiligheidsstructuur 
na te denken. De heersende bena
deringswijze is even voor de hand 
liggend als onjuist. Men redeneert 

Joehen Hippier 
af te zwakken? Welke Europese 
politieke structuur laat zich daar
uit afleiden? In de publieke discus
sie worden zulke vragen vaak al
leen maar voor de schijn gesteld; 
ze worden niet echt serieus geno
men. 

BUITENLAND 

in instituties en niet in problemen, 
en wil het liefst zoveel mogelijk 
uit de Koude Oorlog in de nieuwe historische fase 
veiligstellen. Het Oostblok mag verdwenen zijn, 
dat van het Westen moet blijven. De NAVO mag 
dan haar legitimatie steeds ontleend hebben aan 
de Sowjet-dreiging, na het verdwijnen van de 
Sowjet-Unie wordt over de zin van de NAVO nau
welijks nagedacht; ze wordt voorondersteld. 
Grote instituties hebben de neiging zichzelf te 
willen vereeuwigen lang nadat ze hun bestaans
reden hebben verloren, en iedere bureaucraat in 
Oost en West wil het liefst dezelfde weg blijven 
volgen. Daarmee wordt de hoofdtaak van de 
NAVO -en van de civiele en militaire bureaucra
tieën en economische belangen waarop ze rust
die van de zelflegitimatie: het vinden, uitvinden 
en benadrukken van nieuwe of oude vijanden en 
bedreigingen. 
Hoe kan de Europese structuur van twee militaire 
blokken getransformeerd worden in een nieuw 
stelsel dat tegelijk stabiel en vreedzaam is en een 
einde maakt aan de verspillende bewapening? 
Waaruit precies bestaan nu en in de toekomst de 
veiligheidsrisico's in Europa? En welke maatrege
len zijn gewenst om deze risico's in te dammen en 

0 
0.. 

Het uiteenvallen van het Wars
chau-pact en de Sowjet-Unie was de droom van 
alle Koude-Oorlogvoerders. De verwerkelijking 
van die droom komt hen nu als een nachtmerrie 
voor. Een verder verval van Rusland danwel een 
nieuw Russisch imperialisme wedijveren met el
kaar in destructiviteit; een opkomend roverskapi
talisme bezorgt de toch al arme samenleving nog 
meer ellende. En de gevaren zijn onmiskenbaar: 
nationalistische en zelfs fascistische bewegingen 
bloeien op en boeken verkiezingswinst; oorlogen 
en gewapende conflicten als in ex-Joegoslavië, 
Moldavië, de Kaukasus en de beschieting van het 
Witte Huis in Moskou zullen helaas niet de laatste 
voorbeelden zijn van militair geweld in Oost-Euro
pa. 
Ook wanneer deze conflicten geen militaire be
dreiging vormen voor West-Europa, dan brengen 
ze wel vernietiging en lijdenmet zich mee, en vor
men een instabiel element in Europa. Een Euro
pees veiligheidsbeleid kan daarvoor uit morele, 
politieke, economische en strategische overwegin
gen niet de ogen sluiten. Een toekomstig Europees 
veiligheidsstelsel moet zijn deugdelijkheid bewij
zen juist door bij te dragen aan de afzwakking en 



oplossing van deze conflicten heeft te bieden. Het 
probleem van de huidige discussie is nu vaak dat 
er automatisch in militaire categorieën wordt ge
dacht zodra het moeilijk wordt. En juist dat slaat 
dhet debat dood en verhindert creatieve en 
kansrijke oplossingen. 

Confl ietbeheersing 
De potentieel in geweld ontaardende conflicten 
in het Oosten kennen geen militaire oorzaak en 
vrijwel nooit een militaire oplossing. Gewapende 
conflicten zijn over het algemeen slechts sympto
men van maatschappelijke tegenstellingen op 
economisch, sociaal, etnisch-nationaal of ander 
gebied. Als het Europese veiligheidsbeleid zich al
leen maar beperkt tot de beheersing van zulke 
reeds uitgebroken conflicten, heeft ze al gefaald. 
De huidige oorlogen in ex-Joegoslavië zouden 
tien tot twintig jaar geleden door een vooruit
ziende (West-)Europese economische en sociale 
politiek ten aanzien van Joegoslavië te vermijden 
zijn geweest. Momenteel daarentegen zijn diplo
matieke noch militaire strategieën tot een oplos
sing van de crisis in staat; daarom beperkt men 
zich tot beheersing van het probleem. 
De sleutel tot een succesvol en realistisch Euro
pees veiligheidsbeleid komt nauwelijks ter sprake: 
De inspanningen zouden gericht ~oeten worden 
op een geïntegreerd politiek, economisch, sociaal 
en veiligheidsbeleid, dit een preventieve de-esca
latie van conflicten bij opkomende etnische, na
tionalistische of sociaal-economischewrijvingen 
mogelijk maakt. 
In de praktijk moeten we helaas constateren dat 
de regeringen van bijna alle NAVO-landen door 
hun doen en laten bijgedragen hebben aan de es
calatie van dergelijke conflicten, om vervolgens 
het veiligheidsbeleid te reduceren tot traditionele 
militaire maatregelen. Ter illustratie enige voor
beelden. 
Door krachtig aan te dringen op radicale en 
schoksgewijze economische hervormingen in Rus
land, heeft het westen in belangrijke mate aan de 
economische en sociale catastrofe en politieke 
ontwrichting bijgedragen. Shocktherapie zonder 
sociaal vangnet speelt neo-stalinistische, nationa
listische en fascistische organisaties en ideolo
gieën in de kaart, wat in het Westen weer tot op
leving leidt van de angst voor militaire bedrei
ging. Tezelfdertijd heeft het Westen ook hoogst 
autoritaire en twijfelachtige acties van president 
Jeltsin zonder voorbehoud als "democratisch" 
toegejuicht, "om erger te voorkomen". Juist het 
door het Westen gebillijkte gewelddadig ontbin
den van het (conservatieve) parlement heeft een 
fascistische verkiezingswinst en een democrati
sche legitimatie van neo-stalinistische krachten 
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tot gevolg gehad. Op ideologische en economi
sche gronden en bij gebrek aan fantasie onder
steunden ze de Westeuropese en de NAVO als ge
heel zo routinematig een beleid dat op economi
sche en politieke stabiliteit van Rusland onder
mijnde en het land naar de rand van een burger
oorlog voerde. Europees "veiligheidsbeleid" kan 
men zoiets nauwelijks noemen. 
In zekere mate vormt Duitsland met betrekking 
tot Rusland een positieve uitzondering. Dat geldt 
tenminste voor de omvang van de financiële be
trokkenheid. De noodzaak om eerst de Sowjet
Unie onder Gorbatsjow en later Rusland onder 
Jeltsin te stabiliseren, werd eerder door Bonn dan 
in Washington ingezien. Hoe verheugend de om
vang van de financiële steun ook was, het bleek 
deels toch eerder een indirecte subsidie aan de 
Duitse economie en deels een geldverkwisting 
met weglekeffecten in Rusland. Miljardenuitga
ven zonder concept lossen het probleem van de 
sociale en economische stabilisering niet vanzelf 
op. 

Deling van Europa 
De oorzaken van Europese instabiliteit zijn over 
het algemeen niet militair, maar economisch, soci- I ' 
aal en etnisch-nationalistisch. Daarom moet een 
Europees veiligheidsbeleid ook bij uitstek op deze I 
zaken zijn gericht. Degenen die vooral de kwestie 
van het al dan niet uitbreiden van de NAVO naar 
het oosten centraal stellen, hebben het thema 
van de toekomstige Europese veiligheid goed-
deels niet begrepen. 
Het is duidelijk dat de tegenwoordige en toekom
stige conflicthaarden meer voortkomen uit con
flicten binnen staten en gemeenschappen dan 
tussen staten. Dat geldt ook voor West-Europa. 
De opkomst van een militant en rabiaat neo-na
tionalisme is een van de grootste bronnen van dr
eigende onzekerheid voor de burgers van Europa 
in Oost èn West. Het Italiaanse neo-fascisme en 
het militante Duitse racisme zijn daarvan maar 
twee voorbeelden uit vele. In Frankrijk en Groot
Brittannië ziet het er niet veel beter uit. En de me
moires van mevrouw Thatcher en de toespraken 
van meneer Stoiber vormen het beste bewijs dat 
dat het neo-nationalisme zich diep in de politieke 
elites heeft genesteld. De crisis waarin het inte
gratieproces van de EU verkeert, houdt hiermee 
verband. Het racisme van de straat en het neo-na
tionalisme van politieke elites versterken elkaar 
wederzijds. 

Uitgangspunt van een Europees veiligheidsbeleid 
moet dan ook de kwestie van economische en so
ciale stabilisering in Oost en West zijn. Al het an
dere is daaraan ondergeschikt. 



De deling van Europa in twee militaire blokken is 
heden ten dage vervangen door een verdeling in 
leden en niet-leden van de EU/NAVO. De EU 
wordt geleidelijk met "westerse" staten uitge
breid, terwijl de Oosteuropese probleemgevallen 
er buiten worden gehouden. Preciezer genomen 
gaat het om een opdeling van Europa in vier cate
gorieën: ten eerste West-Europa; ten tweede de 
groep met Polen, Hongarije en Tsjechië; ten derde 
de rest van de kleine en middelgrote Oost- en 
Zuidoosteuropese landen; en tenslotte Rusland. 
Terwijl de tweede categorie behoedzaam aan de 
eerste wordt toegevoegd, wordt de derde groep 
en vooral Rusland naar de reservebank verwezen. 
Nodig is een beleid dat drie elementen met elkaar 
verbindt: voorkoming van een al te schoksgewijze 
uitbreiding van de EU, wat tot verlamming zou 
kunnen leiden; tactvolle ondersteuning van de
mocratische regimes, zonder democratisering au
tomatisch en leerstellig gelijk te stellen aan "pro
westers" of "markteconomie"; vermindering van 
de Europese deling. 
De EU zou een plotselinge opneming van alle kan
didaatleden tussen de Oder en Wladiwostok niet 
overleven. Daarom kan de nieuwe deling van het 
continent niet eenvoudig overwonnen worden 
door alle Europese staten op korte termijn in de 
EU op te nemen. Juist daarom komt het aan op 
het vinden van de juiste balans. Een onderdeel 
daarvan zou kunnen zijn het aanbieden van het 
NAVO-lidmaatschap aan Rusland. Dit zal zonder 
meer het karakter van de NAVO fundamenteel 
veranderen, en dat is ook de bedoeling. Een Russi
sche toetreding moet en zal gepaard gaan met 
een grondige hervorming van het bondgenoot
schap. Het ontneemt de NAVO haar traditionele 
militaire status en is een eerste stap naar een fusie 
met de CVSE en de WEU, op weg naar een systeem 
van wederzijdse collectieve veiligheid. 

NAVO overbodig 
Het zou het beste zijn om de NAVO en de WEU in 
de CVSE te laten opgaan en daarmee het overbo
dige militaire bondgenootschap (immers tegen 
wie nog gericht?) te vervangen door een systeem 
van gemeenschappelijke veiligheid. Als de NAVO 
niet tegen Rusland is gericht, waarom de term 
"gemeenschappelijke veiligheid" niet serieus ne
men en Rusland opnemen? 
Tegenargumenten worden eigenlijk maar vanuit 
drie posities aangedragen: 
1. De NAVO is indirect of direct toch tegen Rus

land gericht, waarmee toetreding tot de NAVO 
en het opgaan daarvan in de CVSE dus onzin 
zouden zijn; 

2. Bureaucratische overlevingsdrang: "het militai
re bondgenootschap NAVO bestaat, dus heb-
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ben we het nodig"; 
3. De wens om de NAVO in de toekomst meer en 

meer als springplank voor out-of-area inter
venties en dergelijke militaire avonturen te ge
bruiken. 

Al deze drie denkbare tegenwerpingen tasten de 
vredespolitiek aan. 

De voorstellen voor een collectief veiligheidsstel
sel moeten op korte termijn gekoppeld worden 
aan de ontmanteling van het gezamenlijke kern
wapenarsenaal in Europa (en de aangrenzende 
zeeën). Waren Westerse en Oosterse atoomwa
pens in Europa vroeger steeds nodig ter weder
zijdse "afschrikking" van beide machtsblokken, 
dat is in het zicht van de noodzakelijke herstruc
turering overbodig. Wie moeten de Russische, 
Amerikaanse of Brits-Franse atoomraketten he
den nog waarvan afschrikken? 
Het is denkbaar om een beperkt aantal kernwa
pens voor een overgangsperiode van tien tot 
twintig jaar onder het monopolie van de CVSE te 
plaatsen. 

Het Europese veiligheidsbeleid moet vermaat
schappelijkt worden, anders loopt het zijn meest 
dringende taak mis en worden de risico's ver
hoogd in plaats van verkleind. Het vasthouden 
aan de nadruk op militaire structuren om. De Eu
ropese veiligheid te garanderen is na het einde 
van de Koude Oorlog een anachronisme gewor
den. Het is een vlucht uit de nieuwe, onzekere 
werkelijkheid in een schijnbaar veilig verleden. De 
veiligheidssituatie wordt echter bepaald door de 
economische ontwikkelingen in Oost en West, 
door de onveiligheid van grote chemische, nucle
aire en andere industriële complexen, door de 
verspreiding van massavernietigingswapens, door 
de verhoudingen tussen etnische en nationalisti
sche groeperingen, en door de "nationalisering" 
van de buitenlandse politiek. 
De NAVO heeft in haar huidige gedaante weinig 
zinvols meer bij te dragen aan de oplossing van 
deze problemen. Haar voortbestaan wordt gerekt 
om reden van diens bureaucratische gewicht, po
tentie als militaire springplank voor interventies 
in de Derde Wereld en om haar symbolische bete
kenis. In plaats van zich te werpen op de werkelij
ke veiligheidstaken voor Europa wordt een over
bodige grote bureaucratische instelling "compe
tent" verklaard. De aldus verkregen symbolische 
'oplossing' van problemen staat hun daadwerke
lijke oplossing echter juist in de weg. 

Joehen Hippier is directeur van het Transnation al 
lnstitute te Amsterdam 
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Mensen zonder 
toekomst 

Een reis langs zigeunergetto Is in Hongarije 

Een stralende dag in augustus. Csenyéte zindert 
van de warmte. De dorpelingen hebben schaduw
plekken opgezocht. Van de veranda's langs de 
boerderijen klinken stemmen. Wie 
in de zon onderweg is, loopt lang-
zaam. 

leden. In die tijd was er, vertelt hij, nog werk. De 
landbouwcoöperatie draaide en het dorp was nog 
een boerendorp. Hij werkte er acht jaar als vee-

hoeder van de coöperatie voor 
een goed loon, kocht er een boer

Józsi zit op de verandatrap van 
zijn huis. Een man van 35, zwaar li-

Kees Bakker 
derij. Een varken achter het huis 
zorgde voor een extra bedrag per 
jaar. 

chamelijk gehandicapt, maar met 
een paar heldere, donkere ogen. 
Hij kan prachtig zingen en daarom 
zitten de kinderen van de famiiöe 

REPORTAGE 
Het vreten voor het privé-varken 
kwam uit de schuur van de coöpe
ratie, vertelt Kovács met een 

graag bij hem in de buurt. Met 
zijn vijven, zessen hangen ze op en aan hem. Hij 
lijkt er wel onder bedolven. 
Csenyéte staat in de omgeving in een kwade reuk. 
Als de naam van het dorpje valt, gaan wenkbrau
wen en schouders omhoog. In Csenyéte wonen 
namelijk vrijwel uitsluitend zigeuners. 'Is het er 
niet gevaarlijk? Durf je er zomaar heen?' 
Een jaar of wat geleden toonden onderzoekers 
uit Boedapest aan de hand van dit dorp aan tot 
welke uitersten van verpaupering en ellende sys
tematische discriminatie leiden kan. De opeenho
ping van narigheid en problemen in dit dorp was 
toen een uitzondering, maar intussen niet meer. 
Aanhoudende werkloosheid en toenemende vij
andigheid zijn hun stempel gaan drukken op het 
leven van heel veel Hongaarse zigeuners. 

Vertrouwensman en stootkussen 
Van de 306 inwoners van Csenyéte zijn er, rekent 
László Kovács voor, 285 zigeuners. Op wat oudere 
boeren en boerenweduwen na, die het dorp om 
wat voor reden ook nog altijd de rug niet hebben 
toegekeerd, wonen er alleen zigeuners. Vaak be
horen ze tot families die tot voor kort op de zi
geunerkolonie woonden, vaak ook zijn ze later 
aan komen waaien. László Kovács is er zo een. Hij 
komt uit het uiterste noordoosten van Hongarije 
en vestigde zich hier ongeveer een tiental jaar ge-
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grijns. "Ik had er de sleutel van. 
Dat betekende dat ook de direc-

teur bij mij moest aankloppen als hij wat nodig 
had ... " 
Een merkwaardige periode achteraf. De jongere 
generatie van de boerenbevolking was eind jaren 
zeventig al hoog en breed uit de streek weg. De 
coöperaties moesten een beroep doen op zigeu
ners. Zo werden de crisisachtige jaren tachtig, de 
stervenstijd van het socialisme, op de valreep voor 
veel zigeuners een gouden tijd. 

In 1988 was het voor Kovács over en voor velen 
met hem. Werkloosheid werd op het dorp alge
meen. In totaal zes mensen hebben een normale 
baan. 
In het kantoortje van de gemeente staat de enige 
telefoon van het dorp: zwart bakeliet en met een 
slinger. Van dat toestel gaat een dunne draad de 
helling over om verbinding te geven met de pre
historische centrale in het postkantoor van Felsö
gagy en via de lokethoudster annex telefoniste 
daar met de wijde wereld. Als je tenminste maar 
hard genoeg praat. 
Achter het bureau zit een aardige secretaresse. Ze 
is er nu een paar maanden en een geweldige stap 
vooruit, want behalve de telefoon kan ze ook de 
oude schrijfmachine bedienen en ze verstaat de 
kunst om daarmee officiële schrijvens op te stel
len en formulieren naar wens van de autoriteiten 
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in te vullen. Maar de onmisbare schakel naar het 
dorp, naar de zigeunergemeenschap, is Kovács. 
Als een van buiten gekomene, een man van de 
wereld, kreeg hij de meest ondankbare rol die er 
in zo'n dorp te vergeven valt: die van vertegen
woordiger, vertrouwensman en stootkussen tus
sen de zigeunergemeenschap en de autoriteiten. 
Geen huis dat hij niet van binnen kent, geen gezin 
waarvan hij niet de samenstelling opsomt, geen 
persoon van wie hij niet, bij benadering tenmin
ste, het gewicht en de maten kent. De hele dag 
door staat hij mensen te woord, op straat, op zijn 
hof, in het kantoortje van de burgemeester, waar 
hij als gekozen volksvertegenwoordiger in- en uit
loopt. Hij regelt gespreide betaling voor wie met 
een boete uit Miskale thuiskomt, hij helpt bij de 
aanvraag voor een invalidenpensioen. 
De laatste jaren brachten veel rampspoed, maar 
toch ook iets goeds. "Vroeger leefden we onder 
dwang, maar tegenwoordig hebben we rechten," 
zegt Kovács heel beslist. "Je kan niet zomaar meer 
van straat gehaald worden". 
Als voorbeeld komt de arbeidsdwang uit de tijd 
van het socialisme ter sprake. Als uit je persoons
bewijs bleek dat je langer dan een zekere tijd 
geen baas had gehad, kon je ingerekend worden. 
Zo werden zigeuners gedwongen om zwaar en 
ongezond werk te doen en verkeerde de zegen 
van de volledige werkgelegenheid voor hen in de 
nachtmerrie van de dwangarbeid. Dat de zigeu
ners van de Cserehát tegenwoordig werkloos zijn, 
is een ramp. Dat ze dat werk niet meer hoeven te 
doen een opluchting. 

Zigeunerkolonies 
In zijn goede tijd had het dorp twee bloeiende zi
geunerkolonies. Buiten het dorp - want tweede
rangs burgers waren het ook in die tijd- met heel 
veel mensen wonend in piepkleine huisjes, waren 
het de muzikanten van de streek. Niet minder dan 
vier bands herbergde het dorp. Ze bespeelden 
elke kroeg en elk feest tot ver in de omtrek. 
Waar de boeren wegvluchtten, daar streken de 
mensen zonder toekomst neer. 
Een jaar of wat geleden begonnen de zigeuners 
in de leeggeraakte boerderijen te trekken. En zo 
bewonen de meesten nu de woningen waar hun 
ouders met de pet in de hand stonden om een 
schaar te slijpen of een ketel te lappen. Toch be
staat de kolonie nog altijd. Drie jaar geleden 
woonden er nog drie gezinnen, waaronder dat 
van de kreupele Józsi. Intussen is het een eenza
me plek geworden, afgescheiden van het dorp. 
Maar wie de oversteek over het gammele brugge
tje waagt, vindt er nog altijd één huisje bewoond. 
Mevrouw Adu maakte de overstap lang geleden 
al. Ze woont in een mooie boerderij in het midden 
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van het dorp en we moeten even binnenkomen 
om in de mooie kamer naar het ongebruikte bed 
te kijken en het deftige wandmeubel te bewon
deren en de kleedjes en heiligenplaatjes aan de 
muur. Heeft zij het niet keurig voor elkaar, net zo 
keurig als, vroeger, de boeren? De emigratie en 
de naderende teloorgang van de boerensamen Ie
ving, van het traditionele dorp, leek de zigeuners 
mogelijkheden te bieden om eindelijk gelijkwaar
dige dorpelingen te worden, boeren. 
Het huishouden van mevrouw Adu is daar een 
mooi voorbeeld van. Maar het probleem is, dat de 
volgende generatie niet alleen dat peil niet, maar 
helemaal geen peil weet te bereiken. Zo woont 
een van haar kinderen, een eigen gezinnetje, in 
de vroegere schuur, man, vrouw en een baby. Het 
is er keurig, aan de stal herinnert niets behalve 
dan dat er geen schoorsteen is, geen verwarming. 
Zoals bij mevrouw Adu is het eigenlijk overal op 
het dorp. Overal bivakkeert de generatie twinti
gers kamperenderwijs, als het meezit en de vroe
gere boerderij een zomerkeuken had, in de keu
ken, als het tegenzit in de stal en als het nog meer 
tegenzit vormen de verschillende generatie-ge
zinnen een mêlee van volwassenen en kinderen, 
een situatie die van die van vroeger, van de zigeu
nerkolonie, niet zoveel verschilt. 

Overal vandaan 
Net als Nederlanders komen Hongaren overal 
vandaan. Een Hongaar kan afstammen van een 
Zuidduitse boer die in de 18de eeuw zijn geluk in 
Hongarije kwam beproeven, of van een Slowaak
se boer die van hogerhand naar Hongarije werd 
gecommandeerd. Hij kan Griekse of joodse koop
lui onder zijn voorouders hebben, Roemeense 
landarbeiders, Kroaten die in de 16de eeuw voor 
de Turken uit naar Hongarije vluchtten, of Turken 
die na hun officiële nederlaag gewoon bleven. Hij 
kan ook voorouders hebben uit een van de Hon
gaarse stammen die op het eind van de 1 Ode 
eeuw naar Hongarije kwamen en hij kan, tenslot
te, ook een nakomeling zijn van zigeuners die 
zich op het laatst van de middeleeuwen of nog 
daarna in Hongarije kwamen vestigen. 
Anders dan Nederlanders hebben Hongaren vaak 
door de eeuwen heen het besef van hun etnische 
eigenaardigheid bewaard. Er zijn twee omstan
digheden, waaruit dit kan worden verklaard. 
Ten eerste: Hongarije is heel lang een agrarisch 
land geweest. Boeren zaten nu eenmaal vast aan 
hun stukje grond, of aan de grond van de land
heer. Mobiliteit was minimaal en de kans op ver
menging, integratie, op de vorming van een nieu
we collectiviteit en een nieuw collectief bewust
zijn eveneens. Het collectief waarvan iemand het 
gevoel had deel uit te maken, was de streek, maar 

----------------------------------------------------------------·-----. 



vooral het dorp zelf waar de kleuren van de boer
derijen en de in de gevel aangebrachte symbolen 
aangaven tot welke religieuze en etnische ge
meenschap de inwoners behoorden. 
De andere omstandigheid is dat Hongarije heel 
lang onder vreemde heerschappij heeft geleefd. 
Na de nederlaag en het vertrek van de Turken op 
het eind van de 17de eeuw werd het land be
stuurd vanuit Wenen. Het Weense keizerlijke hof 
deelde Hongarije bij duizenden hectares tegelijk 
uit aan keizergetrouwe grootgrondbezitters. De 
vreemde heren hadden er geen enkel belang bij 
om een nieuw, nationaal, collectief bewustzijn te 
bevorderen. Zij hielden de etnische, religieuze en 
geografische waterschotten naar vermogen in 
stand. 

Vroege Geschiedenis 
Zigeuners wonen in Hongarije sinds mensenheu
genis. Auteurs over de geschiedenis van de zigeu
ners gaan ervan uit dat de zigeuners uit India af
komstig zijn en in de 11 de of 12de eeuw op weg 
gingen in westelijke richting. 
In het begin van de 15de eeuw zouden ze op de 
vlucht voor de Turken uit Roemenië naar Honga
rije getrokken zijn. Aanvankelijk was Hongarije 
voor hen niet meer dan een doorreis-gebied in de 
richting van West-Europa. Maar daar bleken ze al 
heel snel niet welkom. Dit dwong hen terug te ke
ren. 
Na de 'eerste golf' uit de 15de eeuw kwam het in 
de 18de eeuw tot een 'tweede golf'. Dat was de 
tijd na het vertrek van de Turken, toen het ont
volkte platteland van Hongarije onder het regiem 
van de Oostenrijkers weer van inwoners werd 
voorzien. De zigeuners van de tweede golf zijn de 
Wa/achijse zigeuners. Zij kregen die naam omdat 
zij een Rom spraken met veel Roemeense leen
woorden. Rond de eeuwwisseling tenslotte arri
veerde nog een groep zigeuners uit de Bánát (ten 
oosten van Belgrado). Zij noemen zichzelf Beásh
zigeuners en spreken een ouderwets Roemeens. 

In het 16de- en 17de-eeuwse Hongarije moeten 
de zigeuners een vrij stevige positie gehad heb
ben. Zij waren de paardenhandelaars van de 
toenmalige agrarische samenleving en bovendien 
beoefenden ze het smidsambacht, twee in vredes
maar zeker ook in oorlogstijd belangrijke bedrijfs
takken. 
In de periode daarna kwam ook in Hongarije de 
herinrichting van het bestuur naar absolutistisch 
model op de agenda. De nieuwe maatschappij, 
waarin iedereen vastzat aan de plek waar hij 
woonde, bood de zigeuners geen ontwikkelings
mogelijkheden. Hun levenswijze werd gecon
serveerd. Tegelijkertijd zagen de autoriteiten de 
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zigeuners als de spel- en ordebrekers in deze star
re maatschappij. 
In de tweede helft van de 18de eeuw zou Maria 
Theresia (1740-1780) een poging doen om de zi
geuners aan een vaste woonplaats te binden. Zij 
verplichtte de landheren in 1761 om de zigeuners 
op hun bezit een huis en het daarbij toen beho
rende stukje horigengrond aan te bieden. Wat la
ter kwam zij met een hele reeks tegen de zigeu
ners gerichte bepalingen. Zo werden de zigeuners 
gedwongen Hongaarse namen aan te nemen. 
Hun kinderen moesten uit de gezinnen wegge
haald en tegen een vergoeding uit de staatskas bij 
burgergezinnen ondergebracht worden. In 1767 
werden huwelijken tussen zigeuners verboden. In 
de praktijk kwam van al deze maatregelen echter 
maar erg weinig terecht, vooral omdat de groot
grondbezitters de zigeuners niet als horigen aan
vaardden. 

In het 18de- en 19de-eeuwse Hongarije waren de 
zigeuners apart gezet, maar ze hadden wel een 
duidelijke functie en zo hoorden ze er toch bij. In 
hun levenspeil en in hun manier van leven onder
scheidden zij zich niet wezenlijk van de gewone 
boer of dagloner. Vaak woonden de zigeuners op 
de kolonie aan de rand van het dorp ook met de 
armen samen. 
Allerlei gebruiken bewaren de herinnering aan 
het gemeenschappelijke verleden nog. Ze gelden 
nu als typisch voor zigeuners, maar ze zijn typisch 
voor de arme plattelandsbewoner van anderhalve 
eeuw geleden. Zigeuners drogen hun was niet 
aan de lijn, maar over het hek, babies worden in
gebakerd, zigeunerkinderen slapen met twee en 
vaak nog met meer in een bed. 
Heel interessant zijn in dit verband ook de huisjes 
op de zigeunerkolonies. Vaak zijn ze totaal ver
krot, maar wie ze van dichtbij bekijkt, ziet dat ze 
niet als krotten zijn gebouwd. Het zijn, hoe mi
nuscuul ook, van oorsprong echte huizen met ra
men en deuren naar de eisen van het vak, een zol
dering, een schoorsteen en niet zelden een pan
nendak. Zo overleefde op de zigeunerkolonie het 
woningtype, waarin ooit de armen van het dorp 
gehuisvest waren. 
Minder groot dan vaak gedacht wordt, was de 
kloof ook op het gebied van de muziek. Zigeuner
violisten kenden niet alleen het Hongaarse reper
toire, maar ze golden in de vorige eeuw zelfs als 
de vertolkers bij uitstek van de Hongaarse volks
muziek en ze kenden die muziek zo goed, dat on
derzoekers die nu het platteland opgaan op zoek 
naar het Hongaarse levenslied, speciaal hun best 
doen om oude zigeunermuzikanten te vinden. 
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De lastigste noten 
Het lijkt nog het meest op een ouderwetse ko
ninginnedag als we aan komen rijden. Het voet
balveld is in kleine stukjes geknipt, waarop zeven
mans elftallen een minicompetitie spelen. Het in 
Nederland op 30 april zo populaire zaklopen ont
breekt, maar touwtrekken is er wel en hardlopen 
ook. 
Her en der zitten en staan groepjes mensen, 
bands die nog even de lastigste noten doornemen 
van het repertoire dat straks door de welwillend 
uit het cultuurhuis van Encs aangevoerde luid
sprekers over voetballers en hardlopers en over 
het heen en weer kuierende publiek zal worden 
uitgestort. 
Achter het kleedhok, in de schaduw, zijn vier da
mes bezig met de middagmaaltijd: een per vracht
wagen aangevoerde koksploeg met mobiele 
ovens ter grootte van een oliedrum met een 
schoorsteenpijp. In de ovens hangen geweldige 
geëmailleerde terrines met zachtjes puffende en 
pruttelende traditionele maaltijdsoepen en deeg
waargerechten, de een nog traditioneler en nog 
steviger dan de ander. 
Tussen de voetballers scharrelt een eenzame, ern
stig kijkende meneer in een keurig kostuum. Hij is 
lang en mager en heeft een stokoude viool onder 
de arm. De violen zijn in de minderheid, nog ster
ker, de lange en magere meneer is tot dusver de 
enige. In eigen kring gebruikten en gebruiken de 
zigeuners de viool nauwelijks. De viool was een 
broodwinning, het instrument waarmee de zigeu
ners de dorpsadel amuseerden en later de boeren. 
Ze vrolijkten er andermans feesten mee op. En 
lange, lange jaren was de viool het enige gereed
schap waarmee zigeuners in de stad een bestaan 
konden opbouwen. 
De bands die hier op een natuurlijk verhoog de 
een na de ander aantreden, moeten het vooral 
van de menselijke stem hebben. Ze beschikken 
over een of twee gitaren en verder wat traditio
nele ritme-instrumenten: een melkkan, een paar 
houten lepels. 
In de muziek ligt het accent op zang, met veel 
tekst over armoe en drank en over de liefde en 
met een allermerkwaardigst ritme. In de dans 
komt het terug. Het is een dans met korte, snelle 
bewegingen, alsof de dansers aan een touwtje 
zitten, niet te vergelijken met de salondans en al 
evenmin met de traditionele Hongaarse boeren
dansen. 
De Cserehát is een uithoek van Hongarije en de zi
geuners daar leven in uiterst moeilijke omstandig
heden. Toch zijn er voldoende bands voor een 
dagprogramma. De zigeunercultuur leeft. Als ik 
dat opmerk, krijg ik ten antwoord: "leeft op." De 
opleving wordt gedateerd met de systeemwisse-
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ling, het woord voor de val van het socialisme. 
Over de periode voor de wisseling verschillen de 
meningen onder de toeschouwers. In die tijd was 
er tenminste werk, zeggen velen. Maar gunstig 
voor initiatieven van onderop, voor cultuur van 
onderop was dat tijdvak in elk geval niet. 

Notabelen en drótos 
Zigeunerfeest in Hernádvécse. Voor András Mata 
begon het weken geleden al: de burgemeester 
bepraten voor toestemming, achter de pers aan, 
de bands, de sport, het eten, uitnodigingen. Mata 
is chef van een van de zigeunerverenigingen op 
het dorp en vader van een talrijk huisgezin, dat 
hij met een verbluffend gevoel voor ieders per
soonlijke gaven op alle strategische plekken aan 
het werk heeft. Een man met een stem die tot de 
andere kant van het veld hoorbaar blijft als de ge
luidsinstallatie uitvalt, die onnozeltjes kijkt en on
derdanig knipmest als het hem uitkomt, maar die 
een tot 600 koppen aanzwellend feest van a tot z 
in de hand houdt en uiteindelijk als allerlaatste 
om halfzes het licht uitdoet. In het voorjaar als 
overcompleet bij de spoorwegen weggestuurd, 
zou hij als hij geen zigeuner was geweest nu on
getwijfeld een organisatorische functie in een 
fors bedrijf met gemak en met succes vervullen. I 
Van de 800 dorpelingen van Hernádvécse zijn er ;,,,, 
400 boeren. Op het feest laten ze massaal verstek 
gaan. Alleen de notabelen zijn er: de dokter, een 
onderwijzer, en de heer burgemeester zelf, die 
maar niet kan nalaten organisator Mata als drótos 
na te roepen en te becommanderen. De drótos 
was iemand, een zigeuner of ook wel een arme 
Slowaak, die de deuren langs ging met draad. Het 
beroep bestaat al lang niet meer en de term 
wordt gebruikt om iemand in de hoek te zetten: 
arme scharrelaar. "Waar of niet, drótos?" 

Wie in Hongarije een praatje maakt met zigeu
ners, gaat iets heel geks merken. Midden in het 
gesprek verschijnen er andere gezichten die de 
aandacht vragen en word je meegetrokken naar 
vertrouwelijke apartjes. Steevast zijn het niet-zi
geuners. De burgemeester die komt vertellen dat 
hij twee woorden Duits spreekt en op een echte 
manager-cursus zit, de dokter die eigenlijk een 
dienstauto nodig heeft ... 
De aanwezige autoriteiten staan apart op een 
kluitje en het lijkt wel of ze steeds een andere af
gezant op die gekke Hollanders afsturen om ze 
toch alsjeblieft bij de zigeuners weg te halen en 
zo de heilige orde te herstellen. 
Nog erger wordt het als er in het partijgebouwtje 
van weleer vergaderd moet worden, met verte
genwoordigers van zigeunerorganisaties uit de 
omgeving. In werkelijkheid is het een enigszins 



uitgebreide zitting van de dorspnotabelen: hier 
de dokter, daar de onderwijzer weer, daar nog 
wat belendende burgemeesters. En jawel, achter 
de tafel de burgemeester van de manager-trai
ning. Hij praat en praat: dit is er in het dorp nodig 
en dat en als nu het buitenland eens zus of als het 
buitenland nu eens zo ... 
Buiten zingen de zigeuners, binnen vergaderen 
de autoriteiten. De burgemeester praat. "Waar of 
niet, drótos?" Eén keer, nog een keer, zodat de 
buitenlanders er uiteindelijk in het openbaar wat 
van moeten zeggen. 
Buiten is een nieuwe fase ingetreden. De moekes 
hebben het eten klaar. Een paar honderd mensen 
zit gezin bij gezin, dorp bij dorp in het gras te 
eten. ledereen een bord, een stuk brood erbij. Zo
veel mensen en kinderen en het is op wat geschar
rel in de veldkeuken na doodstil. 

Na het eten duurt het even eer het feest weer op 
gang is. De eenzame violist heeft gezelschap ge
kregen van twee andere muzikanten. De burge
meester heeft ze opgetrommeld. Met een paar 
andere notabelen laat hij zich begeleiden. Zijn 
hoofd loopt er rood van aan. De violist krast de 
man de Hongaarse boerenwijzen en vergeelde 
schlagers met een stalen gezicht in het oor. Deun 
na deun. De hoogwaardigheidsbekleders zijn al
lang weg als hij er nog staat, met het intreden van 
de schemer steeds meer lijkend op de violerende 
dood. Twee schriele, oude zigeuners doen er 
danspasjes bij en trekken gekke zigeunergezich
ten, vriendelijk en griezelig tegelijk. 
's Avonds is het bal. Jongens die overdag het tra
ditionele lied begeleidden, hebben nu electrische 
gitaren om en storten een potpourri van popmu
ziek uit de jaren vijftig en zestig over de mudvolle 
gymzaal uit. 
Zigeunerritmes ontbreken, maar de dansers vul
len de oude koek uit het Westen moeiteloos met 
hun eigen dansritmes in. Zo levend is de zigeuner
cultuur. 
Elf uur in de avond. De Hollanders kunnen geen 
pap meer zeggen, maar András Mata heeft nog 
een tombola en zes uur feest voor de boeg. De 
haan op zijn hof heeft allang gekraaid, als we 
hem stilletjes thuis horen komen. 

Glaasje prik 
In het begin van de jaren tachtig kwam ook in 
Hernádvécse de opheffing van de zigeunerkolo
nie op de politieke agenda te staan. Zigeuners 
kregen een financieel steuntje in de rug om boer
derijen te kopen die de een na de ander leeg 
raakten en kwamen gepensioneerde boeren of 
erfgenamen met goed fatsoen van een bezit af 
dat anders onverkoopbaar zou zijn geweest. 
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De Mata's hoorden bij de eersten, die het dorp in
kwamen. Ze kochten geen boerderij, maar een 
plek in het dorp waar ze zelf een huis bouwden 
en begonnen er een bestaan dat wel wat op dat 
van de boeren leek. En zo is het nog altijd een 
beetje: kippen en ganzen op de hof, twee biggen 
in het kot en dicht bij huis een groentetuin. 
De problemen kwamen toen de eerste kinderen 
volwassen werden, verkering kregen. De stap 
naar eigen woonruimte konden zij op hun beurt 
niet zetten en zo woont nu zo langzamerhand in 
elke kamer een gezin en slapen na het feest in 
elke kamer, tot op de veranda mensen. Van de 
huisinrichting is na dertien jaar niet veel meer in
tact. Aan stoelen ontbreekt gauw een leuning, 
het glas van de spiegel is gebroken, het zeil brok
kelt af en de deur heeft geen kruk. Maar gelet op 
de hoeveelheid mensen is de orde onbegrijpelijk. 
Om halfacht komt iedereen iedereen weer tegen 
in het geïmproviseerde kroegje beneden aan de 
straat. Drinkwater is in Hernádvécse een nog al
tijd onopgelost probleem. Veertig jaar grootscha
lige landbouw vervuilde het water van de privé
putten zo ernstig met nitraat en kolibacteriën, 
dat het absoluut niet gedronken kan worden. Zo 
neemt het glaasje prik uit het kroegje de plaats in 
van een glas water of een kop thee en vormt het 
samen met de traditionele ochtendborrel het ont
bijt. 

Van de 400 zigeuners van Hernádvécse heeft 
praktisch niemand geregeld werk. Veel waren 
vroeger bij de coöperatie aan de slag. Maar ook 
hier is de coöperatie op het eind van de jaren 
tachtig bezweken. 
Zigeuners leven van de hand in de tand, van een 
uitkering (1 00 gulden per maand), de kinderbij
slag {50 gulden per maand) en daarnaast een klus
je: de oogst van een boomgaard, het onderhoud 
van een wijngaard. Het zijn karweien waar snel 
veel handen bij nodig zijn en er zit een dagloon 
aan vast van rond een tientje vaak met eten en 
drinken. In Hernádvécse hebben veel gezinnen 
een eigen tuin met wat tomaten en paprika's en 
andere zomergroenten. Zo scharrelen mensen 
improviserenderwijs de zomer door. Maar als het 
seizoen verandert, springen de gaten in het bud
get tevoorschijn. In zomerkleren de winter in, met 
een lege maag de winter in, met een slechte con
ditie de winter in. 

Plattelandsproletariaat 
In 1867 ging de Oostenrijkse keizer Frans-Jozef 
akkoord met een zekere zelfstandigheid van 
Hongarije. Hongarije werd een koninkrijk en de 
keizer van Oostenrijk werd er de koning van. In de 
decennia na dit compromis raakte het economisch 



leven in Hongarije op een nieuwe leest geschoeid. 
Binnen de even ouderwetsige als unieke structuur 
van de Dubbelmonarchie ontstond in Hongarije 
een nieuwe, burgerlijke samenleving. Bijzonder 
veelbelovend en dynamisch was dit proces rond 
de eeuwwisseling. Dorpswinkeliers werden za
kenlui, soms zelfs grote, emigranten van het plat
teland bevolkten de arbeiderswijken rondom 
Boedapest en jongeren uit de meer welgestelde 
provinciale milieus trokken naar de stad om er 
een nieuwe steedse intelligentsia te vormen. 
Met de verburgerlijking van de Hongaarse samen
leving raakte de traditionele verdeeldheid in ran
gen en standen en etnische groepen achterhaald 
en kwam er een ontwikkeling op gang in de rich
ting van een nieuwe, gemeenschappelijke identi
teit. Bevolkingsgroepen die eerder hun eigen cul
tuur in afzondering van de Hongaarse hadden be
waard en ontwikkeld, speelden in dat vernieu
wingsproces, in de ontwikkeling van een nieuwe 
Hongaarse cultuur een belangrijke rol. 
De integratie vond plaats op basis van de verbur
gerlijking en urbanisatie in die periode. Dat bete
kende dat niet iedereen er deel aan kon hebben 
en dat er dus een nieuwe sociale tweedeling ont
stond: aan de ene kant de Hongaren, de Duitsers 
en de joden en aan de andere kant de armere be
volkingsgroepen, de Bulgaren, de Roemenen en 
de veelal orthodoxe joden van het platteland, die 
de stap naar een modernere, meer urbane manier 
van leven niet konden zetten en die nu als niet
Hangaars in de hoek werden gezet. Tot deze 
nieuwe niet-Hangaren behoorden ook de zigeu
ners. 

Ook de overheid van het na 1867 verbur
gerlijkende Hongarije had grote moeite met 
zwervende en daardoor als het erop aankwam zo 
vaak onvindbare onderdanen. Het overheids
beleid was erop gericht om de trekkende zigeu
ners met administratieve en politiemaatregelen 
tot een gevestigd leven te dwingen. In de praktijk 
kwam het erop neer dat trekkende zigeuners of 
zigeuners die zich buiten de grenzen bevonden 
van het dorp waar zij woonden, op elk moment 
door een gewapend escorte van gendarmes naar 
huis of naar de grens van het desbetreffende dis
trict begeleid konden worden. Dit gebeurde 
waarschijnlijk vrij vaak. Gevrijwaard van dit gen
darme-optreden waren zigeuners die een vergun
ning tot het beoefenen van hun zwervende be
roep hadden weten los te krijgen. 
In de tweede helft van de 19de eeuw hadden ver
reweg de meeste zigeuners overigens een vaste 
woonplaats. Volgens een officiele telling uit 1893 
waren er in het grote Hongarije van toen 274.940 
zigeuners. Daarvan hadden 243.432 een vaste 
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woonplaats. 20.406 leefden langere tijd op de
zelfde plek (bijvoorbeeld als seizoenarbeiders). En 
slechts 8.938 leefden een zwervend leven. 

In de dynamische periode rond de eeuwwisseling, 
waarin industrialisatie en verstedelijking een 
stempel gingen drukken op de Hongaarse samen
leving, werd de positie van de zigeuners zwakker. 
Waarschijnlijk was het tegen die tijd al erg moei
lijk om reizend een bestaan te vinden. In ieder ge
val constateerde de statistiek dat het aantal kara
vanen sterk was afgenomen. Dezelfde statistiek 
stelde vast dat heel veel zigeuners van het voor
jaar tot de herfst als dagloners op het !and werk
ten. 
Zo gingen de zigeuners langzamerhand behoren 
tot een tweederangs plattelandsproletariaat, 
minder in rang nog dan de landarbeiders die over 
een boerderijtje en een klein stukje grond be
schikten en die het land van hun heer bewerkten. 
In de periode tussen de wereldoorlogen zette die 
ontwikkeling zich voort. 

Zigeunerrazzia's 
Uit de telling van 1893 blijkt, dat toen nog heel 
wat zigeuners een traditioneel zigeunerberoep 
beoefenden. Ze waren min of meer reizende slo
tenmakers, spijkersmidsof smidsin de bredere zin 
des woords, koperslagers annex ketellappers, of 
makers van houten lepels en andere voorwerpen. 
Volgens lstván Kemény die in het begin van de ja
ren zeventig onderzoek deed naar de situatie van 
de zigeuners, verdween in de periadé tussen de 
twee wereldoorlogen voor een "beslissende 
meerderheid" van de zigeuners de mogelijkheid 
om door de beoefening van zo'n beroep een be
staan te vinden. Ze waren gedwongen eenvoudig 
handwerk te gaan doen. Zo ontstonden nieuwe 
zigeunerberoepen, zoals het maken van lemen 
stenen en het vlechten van manden van wilgete
nen. Maar zigeuners gingen ook wel in de mijnen 
werken, of als hulparbeiders op bouwobjecten, ze 
kwamen op houtwerven terecht en in de bos
bouw of werden grondwerkers. Ze pakten, daar 
kwam het op neer, op het platteland het niet al te 
populaire niet aan de grond gebonden handwerk 
aan. Het beste nog waren diegenen af die als sei
zoensarbeiders bij grootgrondbezitters aan de 
slag gingen. 

Onder verwijzing naar de openbare orde en de 
volksgezondheid permitteerden plaatselijke over
heidsdienaren zich al sinds jaar en dag jegens zi
geuners allerlei onrechtvaardigheden en vernede
rend gedrag. Een nieuw argument kregen zij toen 
de landsregering in 1928 het houden van zigeu
nerrazzia's voorschreef. Tegen het begin van de 
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Tweede Wereldoorlog behoorden deze razzia's 
overal in het land tot een systematisch terugke
rende routine. Tegen het eind van de oorlog wer
den deze razzia's gebruikt om zigeuners als 
dwangarbeiders in te schakelen en om ze in kam
pen op te sluiten. Het bronnenmateriaal over 
deze trieste episode is erg fragmentarisch met als 
gevolg dat de schattingen over het aantal slacht
offers onder de Hongaarse zigeunerbevolking 
sterk variëren. Volgens schattingen in zigeuner
kring werden 50.000 Hongaarse zigeuners door 
de nazi's vermoord. Volgens László Karsai, die in 
1992 op een uitvoerig archiefonderzoek over dit 
onderwerp promoveerde, zijn slechts 5000 men
sen bij deze vervolgingen betrokken geweest. 
Veel slachtoffers vielen in de gevangenis van 
Komárom waar zigeuners in afwachting van hun 
transport naar Duitsland onder barbaarse om
standigheden werden vastgehouden. 

Collectivisatie 
Toen na de Tweede Wereldoorlog de opbouw van 
een nieuw Hongarije begon, waren de zigeuners 
hun traditionele bestaansmogelijkheden al hoog 
en breed kwijt. In theorie boden de dramatische 
veranderingen op het Hongaarse platteland juist 
een unieke mogelijkheid om de zigeuners in het 
moderne Hon')arije te integreren. In de praktijk 
gebeurde echter het omgekeerde. 
Onmiddellijk na de bevrijding werd het groot
grondbezit onder de boeren verdeeld. De zigeu
ners deelden echter niet mee. De desbetreffende 
verordening bepaalde namelijk dat alleen knechts 
en landarbeiders en verder keuterboeren en ge
trouwde zoons van kleine boeren rechten op 
grond konden doen gelden. Een gevolg hiervan 
was dat de zigeuners later ook buiten de land
bouwcoöperaties bleven. 

Aanvankelijk werden de nadelen van het l"'ieuwe 
Hongarije voor de zigeunerbevolking nog niet 
duidelijk zichtbaar. Op het platteland was immers 
het aantal zelfstandige boeren plotseling enorm 
toegenomen. Daardoor ontstond er even plotse
ling meer vraag naar hulparbeid van zigeuners. 
Met de collectivisatie in de jaren vijftig zou dit 
echter weer veranderen. De extra vraag naar zi
geunerarbeid verdween even snel als zij opgeko
men was. Niet meer in staat hun vroegere am
bacht uit te oefenen en buiten de coöperaties ge
houden raakten de zigeuners nu voor het eerst los 
van de plattelandssamenleving. Zigeuners en boe
ren raakten van elkaar gescheiden. 
Andere mogelijkheden dienden zich in de jaren 
vijftig nog amper aan. Veel zigeuners verichtten 
seizoensarbeid als hulparbeider in de bouw. Daar
naast werkten ze, ook alleen gedurende het zo-
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merseizoen in de bosbouw en tijdens de oogst
campagnes in de verwerkende industrie op het 
platteland. 's Winters was het een kwestie van 
overleven. 

In de loop van de 20ste eeuw zouden meer dan 
eens bepaalde groepen door de politiek uit de na
tie verbannen worden en zouden andere een ere
plaats krijgen. In de jaren dertig kwamen de geïn
tegreerde, urbane joodse gemeenschap opeens 
aan de kant te staan en waren de leden van de 
'christelijke middenklasse' de Hongaren bij uit
stek. In de jaren vijftig vertrok de middenklasse 
naar de dwangarbeiderskampen en kreeg de ar
beidersklasse een 'leidende rol'. 
Integratie en segregatie, integratie en apartheid 
zijn twee kanten van dezelfde ontwikkeling, van 
hetzelfde moderniseringsproces van de Hongaar
se samenleving. Dit hangt samen met het feit dat 
de modernisering niet de gehele samenleving om
vatte, maar beperkt was, zich als het ware op een 
eiland voltrok en temidden van een achterlijke 
omgeving, die de modernisering gemakkelijk leek 
te kunnen verstikken. 
Het is merkwaardig en het zegt ook veel over de 
krampachtigheid van het Hongaarse socialisme, 
dat segregatie en apartheid na de tweede wereld
oorlog opnieuw een belangrijke rol zouden spe
len. 

Ook in de jaren vijftig stonden de zigeuners bui
ten het moderne Hongarije, een vergeten en ge
negeerde groep. Heel scherp blijkt dit uit de ge
gevens met betrekking tot de deelname van de zi
geunerbevolking aan het onderwijs. In 1960 door
liep slechts één op de dertien zigeunerkinderen 
alle acht klassen van de lagere school. 
Ook de belangstelling voor de arbeidskracht van 
de zigeunerbevolking was minimaal. Kenmerkend 
voor de Hongaarse economie van dat tijdvak was 
een 'algemene overvloed van ongeschoolde ar
beidskracht', zoals János Bársony, auteur van een 
studie over de toestand van de zigeuners, het in 
1974 uitdrukte, en daarom was er geen reden om 
de 'verborgen laag' van de zigeunerbevolking 
aan te boeren. 

Een vroede vader met uitzicht 
De burgemeester is zichtbaar ontdaan van het on
verwachte bezoek. Hakkelendeweg improviseert 
hij antwoorden op de retorische vragen die Laci 
op hem afvuurt. "Heer burgemeester, is het niet 
ZO, dat ... " 
Laci woont aan de andere kant van de heuvel, in 
Csenyéte en heeft zijn buitenlandse visite meege
troond naar Fáj, omdat daar nog altijd een zigeu
nerkolonie bestaat. 



"Is het niet zo dat gemeenten een beroep kunnen 
doen op een fonds voor opruiming van de kolo
nies," vraagt Laci retorisch. "Ik zou het niet we
ten," hakkelt de burgemeester. "Ik dacht van 
niet, anders zou ik het wel weten." 
Het gesprek vindt plaats voor de ambtswoning, 
een villa die met kop en schouders boven het dorp 
uitsteekt en die net van top tot teen in de verf 
wordt gezet. Vanuit zijn huis heeft de vroede va
der uitzicht op de kolonie, waar nog zes traditio
nele zigeunerhuisjes staan. 
In het dorp wonen nog 300 mensen, daarvan zijn 
150 zigeuners en daarvan wonen er dertig op de 
kolonie. De anderen zijn in de loop der jaren in 
boerderijen gehuisvest. 
Op het dorp staan alweer aardig wat boerderijen 
leeg, maar om te kunnen kopen moeten de aspi
rant-bewoners het minimale eigen vermogen van 
30.000 forint (600 gulden) op tafel leggen. Voor 
de laatste bewoners van de kolonie springt het 
daarop af. 
Fáj ligt in een van de stilste valleien van de Cse
rehát, verscholen in een gebied dat ook in het 
heetst van de zomer nog overdadig groen is. Nog 
stiller werd het er toen de coöperatie die het ge
bied van Fáj en de hoger gelegen dorpen 
Fulókércs en Szemere bewerkte, failliet ging. 
Sindsdien is er van geregelde landbouw geen 
sprake meer. En van geregeld werk evenmin. 
Als we naar de kolonie lopen, ontstaat er een 
spontane volksoploop. In het contact met de au
toriteiten of met buitenlanders die ernaar uitzien 
dat ze zich als goede gevers zouden kunnen ont
poppen, zijn de vrouwen, de moeders vooral, de 
eigenlijke woordvoerders van de zigeunerge
meenschap. Ook nu staan de vrouwen voorop om 
bittere klachten te uiten over de burgemeester, 
die ook al zou hij veel aardiger en meelevender 
zijn dan hij is, nu eenmaal als vertegenwoordiger 
van 'de staat', 'de anderen', altijd de zwarte piet 
is. 
De huisjes, ooit naar zigeunertraditie gebouwde 
eenkamerverblijven, verkeren in een treurige 
staat. De putri, zoals de traditionele zigeunerwo
ning heet, kreeg soms een muur van ongebakken 
lemen blokken, maar werd meestal gebouwd met 
muren van een houten balkenraamwerk opge
vuld met gevlochten takken. Het vlechtwerk werd 
aan weerszijden aangesmeerd met leem en afge
werkt met kalk om het vocht uit de muur te hou
den. 
De zes overgebleven putri's in Fáj beantwoorden 
allemaal nog aan dat model. Opvallend is dat de 
daken de constructie hebben die ook typisch is 
voor de boerderijen uit deze streek. Het interieur 
varieert van totale haveloosheid tot een inrich
ting met een ouderwets degelijk dressoir en bed-

24 

0 
0.. 

den. Aan de muren hangen kleedjes en glimmend 
moois en uit het Westen overgewaaide blote da
mes. 
De huisjes zijn ooit door zigeuners met eigen han
den gebouwd, maar de huidige bewoners zijn 
niet in staat ze te onderhouden. "Als het regent, 
worden we allemaal wakker," zegt iemand. 
Maar hoe krottig ook, op elk dak staat een forse 
TV-mast: ook op de kolonie van Fáj is het het eind 
van de 20ste eeuw. 
Vroeger woonden alle zigeuners van Fáj hier op 
de helling. De meesten slaagden erin elders een 
woning te vinden. De achterblijvers zijn de zwak
kere broeders. 

De sfeer is ondanks de armoe en het verval pret
tig, ontspannen. Als we een paar dagen later no
geens aan komen lopen, zitten alle bewoners van 
de kolonie in de schaduw rond een grote getto
blaster. In de gesprekken komt naast de klachten 
over het eigen lot ruimte voor nieuwsgierigheid 
over het verre buitenland. Of daar dan geen crisis 
is, geen armoe? 
Zigeuners houden van kinderen. Bij alle narigheid 
zijn zij de grote trots van de kolonie. Als de foto
toestellen tevoorschijn komen, posteren de moe
ders zich met een kind op de arm en de rest erom
heen. Ze kijken dapper de lens in en blijven zelfs 
als ze glimlachen nog ernstig. Hier en daar sluipt 
een moeder naar huis en even later heeft een 
baby opeens een doopjurk aan. 
Van de vaders zijn de dappersten zich gauw gaan 
scheren, want zij willen met de buitenlandse da
mes het album in, ook ernstig natuurlijk. Als we 
eindelijk weggaan worden we stilletjes nagelo
pen door de jongste moeder van de kolonie. Nie
mand heeft het gemerkt en nu krijgt zij de kans 
om helemaal alleen, helemaal alleen met haar 
kinderen, te poseren. Ze zet ze hardhandig in het 
gelid en neemt de ene posterhouding na de ande
re aan. 
Als we klaar zijn, draait de burgemeester die van
af zijn hof heeft staan kijken, zich gauw om en 
loopt naar binnen. 

Ongeschoolde arbeiders 
Eigenlijk was de poging tot integratie in de jaren 
zestig nog het breedst en drong het nieuwe 
Hongarije, met het asfalt, in die tijd nog het verst 
op het platteland door. De schaalvergroting voeg
de dorpen van verschiilende etnische signatuur 
samen en boerenzoons en -dochters werden in
dustriearbeiders. 
Voor het eerst in de geschiedenis van Hongarije 
was er ook op politiek niveau sprake van serieuze 
pogingen om de zigeuners in de natie op te ne
men. Aan het begin ervan stond een besluit van 



de communistische partij uit 1961. 
Het thema werd ook actueel omdat er in Honga
rije net als elders in Europa trouwens omstreeks 
deze tijd een chronisch tekort aan ongeschoolde 
arbeiders ontstond. In de tweede helft van de ja
ren zestig en in de jaren zeventig zouden de zi
geuners massaal als ongeschoolde arbeiders inge
zet worden. 
Uiteraard veranderde het leven van de zigeuners 
door deze ontwikkeling ingrijpend, maar één 
ding veranderde niet: de zigeuners bleven onver
anderd aan de periferie van de Hongaarse samen
leving. Hoe nodig ze ook waren om het socialisme 
na de traumatische opstand van 1956 zo snel mo
gelijk reëel bestaand te maken, de status van ar
beider kregen ze niet en geholpen door de wo
ningnood hielden de autoriteiten hen ook naar 
vermogen weg uit de industrieleen politieke cen
tra van het land. 
Zo kwamen de zigeuners in de positie dat hun 
werk wel verhuisde, maar hun woning niet. Door 
de week waren ze arbeiders, stedelingen, maar 
zonder de kans om er te aarden, en in het week
end waren ze opeens weer dorpelingen. 
Hun situatie was waarschijnlijk goed vergelijkbaar 
met die van de gastarbeiders in ons land in de pe
riode voor de gezinshereniging. De zigeuners 
woonden op een plek waar ze niet meer hoorden 
en ze werkten op een plek waar ze als inwoners 
niet werden aanvaard. 
Kenmerkend voor de perifere positie van de zi
geuners in de Kádár-tijd is dat de overgrote meer
derheid in 1971 niet alleen nog op het platteland 
woonde, maar dat 210.000 van de toen in totaal 
320.000 zigeuners toen nog altijd in eenkamerige 
putri's huisde, in omstandigheden die in het socia
listische Hongarije voor arbeiders als volstrekt on
aanvaardbaar golden. Dit ondanks het feit de de 
'opruiming van de kolonies' al sinds 1964 op de 
politieke agenda stond. 

In Hongarije is sinds het eind van de jaren zeven
tig sprake van ernstige economische problemen. 
Tegen het eind van de jaren tachtig namen die de 
gedaante aan van een crisis, waarbij in zeer korte 
tijd erg veel werkgelegenheid bezweek, voor a I 
ook werkgelegenheid van het type waarvoor eer
der zigeuners waren gemobiliseerd. 
Zo verloor de zigeunerbevolking in een paar jaar 
tijd de 'voordelen' die nog aan haar marginale 
positie in de Kádár-tijd verbonden waren geweest 
en staat zij er zwakker voor dan ooit tevoren. Te
gelijkertijd is de kloof tussen de zigeuners en de 
rest van de bevolking groter dan ooit in de ge
schiedenis van het land. 
In de achter ons liggende eeuw werden mensen 
geacht zich los te maken van hun verleden en hun 
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groepseigenaardigheden om als 'nieuwe mensen' I 
geschikt te worden voor een 'nieuwe tijd'. Zo wer- I 

den boerenzoons staalarbeiders in Miskale of het 
vroegere Stalinstad en boerendochters werk
neemsters in de textiel- en confectieindustrie en 
werden de zigeuners het nieuwe ongeschoolde 
tweederangsproletariaat. Het afleggen van oude 
vormen en gedachten en het verbreken van knel
lende banden en tradities werd een voorwaarde 
om te kunnen overleven. Karakteristiek was wat 
dat betreft het besluit van de Hongaarse commu
nistische partij van 1961, waarin werd vastgesteld 
dat de zigeuners geen etnische groep vormen en 
waarin tegelijk het Culturele Verbond van Hon
gaarse Zigeuners werd opgeheven. De zigeuners 
moesten niet hun eigen identiteit versterken, 
maar 'heropgevoed' worden. Ze moesten assimi
leren. 
Voor de zigeuners bleek deze strategie een aver
echts effect te hebben. Zij leverden hun groepsi
dentiteit -vaak gedwongen overigens- in zonder 
er een positie in de nieuwe samenleving voor te
rug te krijgen. En daarna kregen ze hun identiteit 
als zigeuners toch weer opgedrukt, maar nu ontd
aan van alle positiefs van weleer. 
De status aparte van de zigeuners was eeuwen
lang gevuld met eigen vaardigheden, een eigen I 
levensstijl een eigen cultuur, een eigen waardig- 11 

heid. In de eeuw van de integratie is hun apart-
heid puur negatief geladen: ze horen er niet bij. 

Honderd dode zigeuners 
"Er liggen honderd dode zigeuners op de grond. 
Weet je wat dat is? Nee? Echt niet? Zal ik het dan 
maar zeggen? Dat is nog maar het begin!" Dit is 
een raadseltje dat middelbare scholieren elkaar 
opgeven en waarop, met een hoop gelach, het 
antwoord komt. Wij hoorden het niet van skin
heads of anders uitgedoste rechts-extreme jonge
ren, maar van een paar nette middle-class meisjes 
uit een keurig doktersgezin. Natuurlijk is deze 
'mop' niet karakteristiek voor het niveau van de 
humor in het Hongaarse voortgezet onderwijs en 
hopelijk zijn er heel wat jongeren die er helemaal 
niet om moeten lachen. Toch zal iedereen die 
Hongarije een beetje kent, bevestigen dat er een 
sfeer van zigeunervijandigheid is, waarin dit soort 
raadseltjes kunnen gedijen. Het verontrustende is 
eigenlijk, dat de zigeunerhaat in deze mop een 
nieuwe kwaliteit krijgt. 
De zigeuners zijn, in grote lijnen vanaf de tijd dat 
ze zich voor het eerst in Hongarije manifesteer
den, gezien als te min en te onbelangrijk om er 
een kwestie van te maken. Van overheidsbeleid 
ten aanzien van de zigeuners was te hooi en te 
gras wel sprake, maar bepalingen werden heel 
vaak slecht of helemaal niet uitgevoerd om dan 



weer in het vergeetboek te raken. 
Volgens László Karsai was dat ook nog in de eer
ste helft van deze eeuw en zelfs tot aan 1944 toe 
de situatie. Voor de 'zigeunerkwestie' was amper 
belangstelling, ook in de pers niet en als het al tot 
politieke activiteit kwam, dan had dat uitsluitend 
betrekking op de reizende zigeuners, bijelkaar 
een fractie van de totale zigeunerbevolking. 
De combinatie van minachting en onver
schilligheid bleef kenmerkend tot in de Kádár

tijd. 

Een groot opinieonderzoek uit 1980 liet zien dat 
antipathie jegens de zigeunerbevolking wijd ver
breid is. Een van de meest opmerkelijke uitkom
sten was, dat het percentage zigeunerhaters on
der jongeren flink wat groter was dan onder vol
wassenen. 
Intussen lijkt het erop dat er zich in de houding 
van de Hongaren jegens de zigeuners ook veran
deringen voordoen. Naast de traditionele minach
ting is er ook sprake van haat. In het Hongarije 
van nu moeten zigeuners er rekening mee hou
den dat ze geconfronteerd kunnen worden niet 
alleen met humor van het kaliber van het boven
staande raadsel, maar ook met landgenoten die 
hun lichamelijk letsel willen toebrengen. 
Volgens lstván Tauber, die bij het projekt uit 1980 
betrokken was, laat het onderzoek zien dat meer 
dan welke kwestie ook juist de zigeunerkwestie 
de toetssteen is geworden voor de tolerantie en 
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het democratisch gehalte van de Hongaarse sa
menleving. Terwijl de zigeuners in de marge ble
ven, rukte de zigeunerkwestie dus op naar het 
centrum van de Hongaarse politiek. Nu, anderhalf 
decennium later, is dat nog veel verder uitgekris
talliseerd. Ook in die zin gelukkig dat veel meer 
democratische Hongaren zijn gaan beseffen dat 
steun aan de zigeuners in hun strijd om het be
staan en het overleven en het schepp_en van toe
komst voor de zigeuners als Hongaren van crucia
le betekenis is ook voor de toekomst van Honga
rije zelf. 

Kees Bakker 

Wie meer wil weten over de zigeuners van de 
Cserehát kan contact opnemen met de Stichting 
Steunfonds Hongaarse Zigeuners, Jos. Haydn
laan 16", 3533 AE Utrecht, tel. 030-944992. 
Dit voorjaar verschijnt een boekje met een uit
gewerkte wandelroute. Aan de hand daarvan 
kunnen vakantiegangers zelf kennismaken met 
de zigeuners in dit gebied. 
In de tweede helft van juli organiseert András 
Mata in Hernádvécse opnieuw een groot zigeu
nerfeest. Belangstellenden zijn hartelijk wel
kom. 
Giften op postgiro 730859 worden gebruikt voor 
de verzendkosten van tweedehands kleding en 
voor de financiering van overlevingsprojecten. 

Foto's: Kees Bakker 
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Casinokapitalisme 

Noch de transformatie van de samenlevingen in 
Midden- en Oosteuropa, noch de voltooiing van 
de Europese binnenmarkt hebben de westerse 
landen de opbloei gegeven die er 
van was voorspeld. Ook al is hun 

nieuw record. Opnieuw wordt de meningsvor
ming beheerst door trefwoorden als 'exportbe
vordering' en 'verlaging van de lastendruk'. De 

politiek van het aanhalen-van-de
broekriem heeft echter alleen 

kracht noch enorm, de groeiende 
problemen zijn steeds meer van de 
orde van de dag. Het kapitalisme 

Joachim Bischoff 
maar geleid tot een snellere neer
gang van de economie. Opnieuw 
wordt ons voorgehouden dat de 

bevindt zich al langere tijd in een 
slechte conditie. Het wonder van 
de naoorlogse hoge economische 
groei is al sinds het midden van de 

ECONOMIE 
toekomst meer welvaart en eco
nomische vrijheid zal bieden. 

jaren zeventig voorbij. Sindsdien 
nemen massawerkeloosheid en ar-
moede ononderbroken toe. De neoconservatieve 
wending van Thatcher en Reagan is op een mis
lukking uitgedraaid. 

De stelregel als zou een onbegrensd eigengewin 
leiden tot een optimale welvaart voor de samen
leving als geheel, overtuigt steeds minder. De ne
oconservatieve belofte van een revitalisering van 
het kapitalisme is een immense flop gebleken. 
Met een verwijzing naar de woorden van John 
Maynard Keynes kan het einde van het laissez-fai
re tijdperk worden beschreven. 'Het is geen toeval 
dat de conservatieve regering ons in het moeras 
heeft geleid. Dat is het logisch gevolg van haar fi
losofie ... Het zijn de slagwoorden van de teneer
geslagenheid en het verval, van het verzaken en 
de domheid van een administratief systeem in 
verval. De ontkenning, bestedingsbeperking en 
dadenloosheid zijn de oplossingen van de rege
ring. Onder haar leiding worden we gedwongen 
de broekriem verder aan te halen en minder diep 
te ademen.' 

De werkloosheid heeft in de kapitalistische lan
den een historisch hoogtepunt bereikt. Binnen de 
OECD zijn er 36 miljoen werklozen, de EU bereikt 
met 19 miljoen werklozen (11 ,3 procent) een <( 

f-

Privatisering en de 
regulering 

De OECD-landen hebben als ant
woord op de schok van de economische wereldcri
sis gekozen voor maximale ontplooiing van het 
private kapitalisme. De fatale gevolgen van de de
regulering van eind jaren zeventig laat zich op 
alle maatschappelijke terreinen gevoelen. Finan
ciële markten en beurzen hebben steeds minder 
van doen met optimale toewijzing van investe
ringsmiddelen en lijken veeleer op een casino. 
Reële investeringen en verdeling van maatschap
pelijke middelen over produktieve doelen zijn in 
toenemende mate niet meer dan het bijeffect van 
een zich verzelfstandigende speculatie. Het IMF 
en andere internationale instituten waarschuwen 
steeds vaker voor de toenemende risico's op de fi
nanciële markten. Ze bevestigen daarmee Keynes 
grootste zorg: 'Speculanten zijn onschadelijk als 
een zeepbel wanneer er sprake is van een conti
nue stroom van ondernemerszin. Maar het wordt 
gevaarlijk wanneer ondernemerszin de zeepbel 
wordt op een maalstroom van speculatie. Wan
neer de kapitaalsentwikkeling van een land het 
nevenprodukt wordt van de activiteiten in een 
speelzaal, dan zal het resultaat navenant slecht 
zijn.' 

Het afgelopen decade valt als volgt te omschrij
ven: als reactie op de investerings- en groeizwak-



te van de kapitalistische centra werd eind jaren 
zeventig gekozen voor een politiek van privatise
ring en deregulering, onder gelijktijdige beper
king van de controle en sturing door de overheid. 
Deze politiek leidde echter niet zozeer tot revita
lisering van de investeringen, alswel tot een - bij 
aanhoudende zwakte van de reële accumulatie, 
van het investeringen in produktiemiddelen, in
stallaties en kennis- versnelling van de accumula
tie van geldkapitaaL 
Het begrip Casino-kapitalisme slaat op de sterk 
door speculatie overtrokken records van de finan
ciële markten, waarmee tegelijkertijd is gezegd 
dat deze markten steeds minder in staat zijn de 
maatschappelijke middelen optimaal te sturen 
naar produktieve investeringen. Aan het eind van 
het welvaartskapitalisme tekent zich het begin af 
van een fatale ontwikkeling: 

massale braaklegging en ontwaarding van het 
produktieve kapitaal verbon-
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te maatschappelijke behoeften, maar het ont
breekt aan een koopkrachtige vraag. Het kapitaal 
wordt gebruikt voor de financiering van publieke 
en private schulden. De sturingsfunctie van de fi
nanciële markten om investeringen te bevorderen 
raakt meer en meer verstoord. 

In de jaren van de grote welvaartsgroei domineer
de bij links de opvattingen over het (staats) mono
polistisch kapitalisme, waarbij de betekenis van 
de regulering van financiële markten en uitbouw 
van de verzorgingsstaat volstrekt werden onder
schat. Met het gereedschap van de theorie van 
het monopolistisch kapitalisme was links niet in 
staat te begrijpen dat de uitbreiding van kapi
taalsaccumulatie en koopkracht het resultaat was 
van een politiek van omvangrijke herverdeling 
van inkomens en investeringen in de infrastruc
tuur. 

Transformatie van finan-den met grote werkloosheid 
de bezuinigingspolitiek van de 
overheid ondermijnt de bin
nenlandse vraag 

"Analyse van financiële 

markten is nauwelijks een 

ciële markten 
In de jaren tachtig is de structuur 
van de internationale financiële 
markten ingrijpend veranderd. In 
het kielzog van de deregulering 
werden bestaande mechanismen 
van controle afgeschaft. De te-

de terreinwinst van de export 
door verlaging van loon- en so
ciale kosten bi ij ft bescheiden 
relatief onafhankelijk van de 
reële economie groeien de fi-

thema van linkse maat-
schappijkritiek" 

nanciële markten als kool. 

Monopolistisch kapitalisme 
Anders dan het begin van deze eeuw- met de be
roemde kritiek van Hilferding op het financierska
pitaal-vormt de analyse van de financiële mark
ten nauwelijks een thema van de linkse maat
schappijkritiek. 
De westeuropese sociaal-democratie richtte zich, 
in navolging van Keynes, op het instrument van 
economische sturing langs de weg van overheids
uitgaven, belasting- en geldpolitiek. Lange tijd 
zorgde uitbreiding van de koopkracht van de ge
hele bevolking, onder andere door de opbouw 
van de sociale zekerheid, tot een versnelde kapi
taalsaccumulatie op basis van massa produktie. De 
sociaal-democratie verbond die politiek echter 
nooit met de verdergaande ideeën van Keynes: 
maatschappelijke sturing van investeringen en 
een mix van privaat eigendom met een gemeen
schapseconomie. 

Nu is, net als in de tijd van Keynes, de kwestie: de 
groei heeft z'n dynamiek verloren, omdat er geen 
wezenlijke uitbreiding van de massakoopkracht 
via de overheid is te organiseren zonder de pri
maire inkomens- en kapitaalsverhoudingen ter 
discussie te stellen. Onmiskenbaar bestaan er gro-
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rugkeer naar een laissez-faire po
litiek ging gepaard met een aan

zienlijke uitbreiding van grensoverschrijdende le
ningen en aandelentransacties. 

Tabel1. Grensoverschrijdende leningen en aande-
lentransacties 

Land 1970 1975 1980 1985 1990 
in procenten van het BNP 

USA 2,8 4,2 9,3 36,4 92,5 
Japan nb 1,5 9,3 60,5 118,6 
Duitsland 3,3 5,1 7,5 33,9 57,5 
Frankrijk nb nb 8,4 21,4 53,3 
Italië nb 0,9 1,1 4,0 26,7 
Engeland nb nb nb 367,5 690,1 
Canada 5,7 3,3 9,6 26,7 63,8 

Uiteraard zijn er nationale verschillen in het fi
nancieringssysteem. Op de aandelenbeurzen in 
de VS, Japan en Engeland worden aanzienlijke 
hogere omzetten gerealiseerd dan elders. Maar 
de transacties van waardepapieren wijzen onmis
kenbaar op een internationalisering van het fi
nancierskapitaal. 
De internationalisering van het financierskapitaal 
gaat gepaard me de uitgifte van nieuwe circula-



··-----------------

Bij derivate transacties gaat het om financiële 
contracten, waarvan de waarde wordt afgeleid 
van de prijs van een of meer er aan ten grond
slag liggende vermogenswaarden (zoals van 
aandelen, grondstoffen en dergelijke) of refe
rentietarieven (rentetarieven, wisselkoersen). 
Het gaat hier dus om een handel in contracten 
waarmee wordt gespeculeerd op de ontwikke
ling van prijzen en tarieven. Deze derivaten 
worden zowel via de beurs (opties) als buiten 
de beurs (in het engeis Over the Counter) ver
handeld (via de klassieke termijnhandel, swaps 
en opties) 

tiemiddelen. Tot aan de deregulering van de fi
nanciële sector werden internationale transacties 
bepaald door de financiering van de internationa
le handel, investeringen in ondernemingen en de
viezenhandel. Er zijn nu heel nieuwe vormen van 
vorderingen en verbintenissen ontstaan. In 1980 
beschikte slechts een handvol markten over scha
duwwissels, inlegcertificaten, en commerciële pa
pieren; in 1991 kenden alle landen dergelijke 
markten. Met de ontwikkeling van de informatie
technoloÇlie ontstonden instrumenten als futures, 
opties, swaps en combinaties daarvan. Markten 
voor andere dan aandelenhandel schoten als pad
destoelen uit de grond. 

De sterke groei en de toenemende vervlechting 
van de internationale financiële markten hebben 
bij de grote banken tot ongerustheid geleid, aan
gezien hun handelings- en speelruimte door deze 
ontwikkeling aanzienlijk is beperkt. De rol van de 
centrale banken is dubbelzinnig: ze hebben met 
hun dereguleringspolitiek de internationale mo
biliteit van het geldkapitaal bevorderd, die omge
keerd elke vorm van nationale controle uiterst 
moeilijk heeft gemaakt. 

Explosieve expansie 
De groei van de financiële markten gaat zo snel 
dat een verzelfstandiging ten opzichte van de dy
namiek van de reële kapitaalsaccumulatie onont
koombaar lijkt. In 1991 bedroeg het volume van 
de wereldhandel 3.530 miljard dollar. Op deze 
reële basis stond een financiële handel (deposi
to's, aandelen, rentepapieren, bankkredieten) 
van ca. 5.400 miljard dollar. De derivate financie
ringsinstrumenten omvatten een bedrag van 
7.967 miljard dollar. Het gaat hierbij om netto
waarden, waarbij dubbeltellingen van papieren 
vermogensaanspraken worden voorkomen. Deze 
werden in hoog tempo verhandelt. Het dagelijkse 
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handelsvolume op de financiële markten bedraag 
circa 1.000 miljard dollar. Het volume van de in
ternationale financiële markten overtreft de 
waarde van het gezamenlijke bruto binnenlands 
produkt van alle OECD landen. Dat maakt wel 
duidelijk hoe weinig een individuele bank nog in 
staat is deze handel te beïnvloeden. 

De structuurverandering van de internationale fi
nanciële markten omvat de volgende componen
ten: 

een verschuiving van het zwaartepunt naar 
derivate financiële instrumenten 

- tegenover de banken winnen institutionele 
beleggers aan gewicht: pensioenfondsen, ver
zekeraars en sterk speculatieve beleggings
fondsen. Het gezamenlijke volume van de 100 
grootste vermogensbezitters wordt op 8.000 
miljard geschat. 

een groeiend van de financiële beleggingen 
staat buiten controle van de nationale staten. 
Een bijzondere rol spelen de laatste jaren de 
zogenaamde speculatieve beleggers, de hed
ge funds. Zij leggen zichzelf geen enkele be
perking op en kunnen op de meest verschillen
de markten van aandelen tot aan rente ter
mijncontracten opereren. Het volume van het 
in deze fondsen belegde kapitaal wordt op 
tweecijferig miljardenbedrag geschat. Zij zijn 
daarmee beduchte tegenspelers van de cen
trale banken geworden. Deze hedge funds 
richten zich vooral op het maximaal benutten 
van wisselkoersveranderingen. 
de banken staan in toenemende onder druk 
van internationale beleggingsfondsen. De ver
mogenswaarde van de institutionele beleg
gers bedroeg in 1990 133% van het BNP te
genover 66% in 1980, in Engeland verhoog
den zij hun aandeel van 52% naar 108%. De 
lage rentepolitiek van de jaren negentig heeft 
deze tendens versterkt. Spaargelden gaan niet 
langer naar de banken maar naar beleggings
fondsen. Het publiek dat naar hoge opbreng
sten hunkert dwingt tot speculatieve winsten, 
waarmee uiteraard grote risico's worden gelo
pen. 

- Vooral door de derivate handel wordt de labi
liteit van het systeem vergroot. 

Overaccumulatie 
Deze ontwikkelingen kunnen met het begrip Casi
no-kapitalisme worden samengevat. De toene
mende loskoppeling van financiële markten van 
de reële economische ontwikkeling leidt tot een 
uit elkaar drijven van de accumulatie van geldka
pitaal en kapitaalgoederen. De relatieve verzelf
standiging van het financierskapitaal en de finan-

I 

I i 



ciële speculaties verhogen de risico's voor de tota
le economische ontwikkeling. Hoe omvangrijker 
en complexer de financiële transacties, hoe groter 
de storingsgevoeligheid. 

Uit de grote financiële crises van 1987 en 1989 zijn 
geen conclusies getrokken. Het IMF kritiseerde de 
lichtzinnigheid van banken die zich nog niet vol
doende op de nieuwe risico's hebben ingesteld. 
Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat het in
strumentarium van de banken om toezicht te 
houden achter de feitelijke ontwikkeling aanhob
belt en volledig wordt overvraagd. 
Ook een verwijzing naar technologische verande
ringen van de communicatiemiddelen kan de 
snelle ontwikkelingen sedert de jaren zeventig 
niet verklaren. Uiteraard staat de internationali
sering van de financiële markten niet los van de 
nieuwe informatie- en communicatietechnieken. 
Door de technische ontwikkeling 
kunnen informatie- en transactie-
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en vernieuwingsimpuls die uit de jaarlijks nieuw 
verworven winst komt. Het gevolg is dat nieuwe 
investeringen onvoldoende winstmogelijkheden 
bieden, en het geaccumuleerde kapitaal elders 
een uitweg moet zien te vinden. 

De hardnekkigheid van de werkloosheid had tot 
gevolg dat de door Keynes geïnspireerde inter
ventie van de overheid in diskrediet werd ge
bracht. De neoconservatievè dereguleringspoli
tiek leidde echter niet tot herstel van de groei, 
maar verscherpte daarentegen de .verdelingscon
flicten. De algehele relatieve verlaging van de 
looninkomen gaat gepaard met een ontkoppe
ling van de geldaccumulatie van de vraag op de 
binnenmarkt, waardoor de nationale economieën 
steeds sterker op de export zijn aangewezen. 
Aangezien dit gelijkmatig voor alle kapitalistische 
landen geldt, verscherpt de internationale con-

currentiestrijd. Een en ander gaat 

kosten worden verlaagd, wat han
delaren de mogelijkheid geeft 
van een grotere diversificatie van 
waardepapierbestanden. 

FIHetdageHjkse handels-
gepaard met exportsubsidies en -
beperkingen, als uitdrukking van 
de onvolkomenheden van de in
ternationale markten. Met de 
schuldencrisis groeit het aantal 
oninbare kredieten; de spannin
gen en breuken in het internatio
nale financierings- en kredietsys-

Het uiteen groeien van reële accu
mulatie en die van het geldkapi
taal kan ook niet alleen door het 
functioneren van de financiële 

volume op de financiiMe 
markten bedraagt circa 

1;ooo•miljard dolläW' 

markten worden verklaard. Op de 
korte termijn kunnen financiële markten binnen 
de conjunctuurcrisis aan terrein winnen, aange
zien de vraag naar risicokapitaal de rente ver
hoogd. Maar een loskoppeling over de conjunc
tuurcycli heen is niet mogelijk. Dat kan alleen 
door een structurele verandering van het maat
schappelijke kapitaal. 
In de kapitalistische landen horen conjunctuurwij
ziging en structuurveranderingen tot de orde van 
de dag. Het accumulatieproces gaat nu eenmaal 
niet gelijkmatig. De regelmatig terugkerende cy
clus van groei, hoogconjunctuur, teruggang van 
produktie, stagnatie en crisis is kenmerkend voor 
het maatschappelijk levensritme. Tegelijkertijd 
zet zich een langduriger tendens van structuur
verandering door: terwijl de naoorlogse ontwik
keling werd gekenmerkt als een periode van ver
snelde groei, wordt de kapitalistische economie 
sinds de crisis van midden jaren zeventig gecon
fronteerd met een hardnekkige accumulatie- en 
groeizwakte en structurele overaccumulatie. De 
winstvoet daalt, terwijl de hoeveelheid geïnves
teerd kapitaal toeneemt, maar de winstmassa 
groeit, die tot accumulatie leidt. In de loop van de 
tijd zwakt deze dynamiek af, want hoe groter de 
massa van het in de loop der jaren geaccumuleer
de kapitaal, hoe relatief geringer de uitbreidings-
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teem zijn onoverzienbaar. 

Neoconservatieve politiek faalt 
De neoconservatieve partijen gaan van de valse 
veronderstelling uit als zou de economische groei 
geblokkeerd worden door te hoge loon-en sociale 
kosten. Zij gaan er als vanzelfsprekend van uit dat 
de winsten door verlaging van belastingen en in
komens evenredig groter zullen worden en daar
heen zullen gaan waar ze horen: in produktieve 
investeringen. Echter, alle investeringssubsidies 
en belastingverlaging leiden alleen tot een betere 
liquiditeitspositie van de ondernemers, maar niet 
tot een duidelijke investeringsuitbreiding. Wan
neer de winst die in de industrie kan worden ge
haald niet meer in de pas loopt met de rente, dan 
is het sturingsmechanisme verstoord. In plaats van 
het beperken van de kredietwinst wordt door de 
matigingspolitiek de relatieve verzelfstandiging 
van de financiële sferen bevorderd. De keerzijde 
is de explosie van schuldtitels die de beleggings
mogelijkheden van het leenkapitaal aanzienlijk 
vergroten. De neoconservatieve politiek is ge
doemd te mislukken omdat ze de maatschappelij
ke sturingsinstrumenten van investering en waar
descheppende arbeid niet functioneel maakt, 
maar nog verder ontmanteld. Het is zoals altijd 
veel eenvoudiger om via het uitlenen van geld 
winst te maken dan via reële investeringen het 
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produktiepotentieel te vernieuwen. 
Ook al zit er in het begrip Casino-kapitalisme een 
zekere overdrijving, feit is dat de schuldencarous
sel volop draait, de stijgende kredietvraag tot 
hoge rentetarieven en winsten leidt die via reële 
investeringen niet te evenaren zijn, wat de inves
teringen nog verder doet afnemen. Terwijl de 
reële accumulatie in de jaren tachtig duidelijke 
zwaktes vertoont, nemen de aanspraken op toe
komstige maatschappelijke rijkdom explosief toe. 
Wat toeneemt is de prijs die voor dergelijke aan
spraken moet worden betaald, en omdat de prijs
som van deze aanspraken veel sneller groeit dan 
het BNP, wordt aanzienlijk meer geld gestoken in 
het verkrijgen van dergelijke aanspraken dan in 
de reële produktie. 

Maatschappelijke sturing 
De beslissende vraag is of het zal lukken een poli
tiek van maatschappelijke sturing 
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zijn voor een maatschappelijke hervorming. Links 
moet inzetten op een natuurlijke herdimensiene
ring van de accumulatie van geldkapitaal door 
ontwaarding of inflatie, niet op de vernietiging 
van de geaccumuleerde rijkdommen. 
Nieuwe schokken in de financiële markten kun
nen niet uitgesloten worden. Omgekeerd is een 
geleidelijke devaluatie van waardepapieren geen 
voorwaarde voor een maatschappelijke hervor
mingsstrategie. Elke realistische aanzet voor een 
verandering veronderstelt echter wel een inter
ventie in het bereik van zowel het reële kapitaal 
als de financiële markten. Nieuweinvesterings-en 
werkgelegenheidsinitiatieven zijn alleen mogelijk 
wanneer ze verbonden zijn met maatregelen ter 
controle op en sturing van het financierskapitaaL 

Nieuwe herverdelingsoffensief 
De kritiek op de verzorgingsstaat is omgezet in 

een rigoureuze deregulering van 
economie en samenleving. Sinds van de accumulatie van geldkapi

taal te ontwikkelen. Daarbij heb
ben we te maken met een schaar
beweging. Aan de ene kant zijn 
ondernemers als gevolg van de 
matigingspolitiek gedwongen tot 
een herdimensionering van hun 
produk-tie en investeringen; aan 

"Controt e • qp gelei- · • · · 
het begin van het neoconservatie
ve offensief werden zowel lonen, 
uitkeringen en overheidsdiensten 
met een ongekende herverde
lingsoperatie geconfronteerd. De 
sterk toegenomen flexibiliteit van 
produktiemethoden en interna
tionalisering van produktie werd 
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de andere kant leidt de toene-
mende schuldenlast tot hoge ren-
ten, zodat een groot deel van het winstzoekende 
kapitaal naar de financiële markten vloeit. Die 
schuldenlast beperkt zich niet tot de arme landen, 
maar neemt ook in de kapitalistische landen toe. 

Tabel 2. Ontwikkeling van de private schulden in 
enkele OECD landen 

ondernemersa huis-
houdensb 

1975 1980 1990 1975 1980 1990 

vs 36 36 49 67 75 97 
Japan 94 86 135 45 59 96 
Duitsland 66 68 74 62 76 84 
Frankrijk 63 57 69 52 56 69 
Engeland 46 41 82 49 49 107 

a) in procenten van het BNP 

b) in procenten van het inkomen 

De controle op geldvermogens hoort bovenaan 
de politieke agenda. Elke plotselinge ontwaar
ding van deze vermogenstitels als gevolg van een 
crisis van het financierings- of kredietsysteem 
heeft een gevaarlijke terugslag op de inkomens
verhoudingen en mentaliteiten, die niet gunstig 

gecombineerd met een uitbrei
ding van de privaatkapitalistische rendementsui
teria op terreinen die lang als sociale voorzienin
gen waren georganiseerd of als staatsbedrijf los
gekoppeld van de markt. Het streven naar een 
nieuwe verdeling van de maatschappelijke rijk
dom ging gepaard met een omvangrijke verslech
tering van de verdelingsverhoudingen ten nadele 
van de zwakkeren op de arbeidsmarkt. 
De herverdeling door de staat, die ondanks alle 
gebreken voor brede lagen van de bevolking 
heeft geleid tot een welvaartsverbetering die zij 
op grond van het individuele inkomen niet kan 
bereiken, komt van twee kanten onder druk. Bij 
een langdurige stagnatie van de accumulatie van 
het reële kapitaal nemen de verplichtingen van 
de verzorgingsstaat toe. Het gevolg is een groei
ende overheidsschuld. Terwijl ook ondernemers 
als gevolg van de crisis behoefte hebben aan kre
diet, verhindert de staatsschuld verlaging van de 
rente, wat de reële groei nog verder belemmerd. 
De compenserende werking van de verzorgings
staat werk alleen zo lang het met de economie 
goed gaat: ze gaat aan financiële nood ten onder 
wanneer groei lang achterwege blijft. 
Het gevolg van het neoconservatieve antwoord 
op de overaccumulatiecrisis is een door de belas
tingpolitiek verscherpte verdere daling van de in-
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komens in relatie tot de winsten en deregulering 
van de financiële sector, welke een enorme toe
name van het krediet mogelijk maakt. 
Deze herverdel ingsoperatie ten laste van de 
looninkomens en uitkeringen en het bevoordelen 
van de winsten verbetert weliswaar de financiële 
positie van de ondernemer, maar verslechterd te
gelijkertijd diens afzetmogelijkheden omdat de 
binnenlandse vraag wordt beperkt. Daarmee 
wordt de werking van conjunctuurstabiliserende 
factoren beperkt. 
Op de lange termijn versterkt deregulering de 
overaccumulatiecrisis. Het gevolg is dat beschik
baar kapitaal vanwege de slechte vooruitzichten 
in de reële economie rentedragend wordt belegd. 
Een vraag die op basis van schulden tot stand 
komt en schulden die mogelijk worden op grond 
van fictieve zekerheden, omdat ze vooral uit op
gedreven prijzen van aandelen en onroerend 
goed bestaan, leiden tot een aanzwellende para
sitaire financiële bovenbouw. De groeiende 
claims daarvan verhinderen langlopende produk
tieve kapitaalsbeleggingen. Zonder een herzie
ning van deze claims is een vermindering van de 
overaccumulatie niet mogelijk. 

Het einde van de door schulden gedragen groei 
leidt onvermijdelijk tot een herwaardering van ei
gendoms- en vermogenstitels. Het ontwaardings
praces werd tot op heden door staatsgaranties en 
ondersteuningsaankopen door banken gecom
penseerd. Dit proces van herstructurering gaat 
nog door. 
Of er komt via schulden-deflatie een aanzienlijke 
correctie tot stand of het lukt via een verstandiger 
politiek van onteigening en herdimensionering 
het loodzware gewicht van de geaccumuleerde 
eigendoms en bezitsaanspraken terug te dringen. 
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De gedachte van het einde van het nationale Key
nesianisme heeft bij politiek links tot de gedachte 
geleid dat jegens het internationale geldkapitaal 
elke vorm van sturing onmogelijk is. Inderdaad 
zijn de interventiemogelijkheden van de nationa
le centrale banken beperkt, evenals de actieradius 
van de overheid door de rente-ontwikkeling. 
Maar dat hoeft niet tot verlamming te leiden. 
Door een strakkere politiek van de banken, uit
bouw van het banktoezicht, belasting op vermo
gensinkomens en internationale controle op het 
kapitaalsverkeer en regulering van de speculatie
ve onroerendgoedmarkt kan een gezonde poli
tiek van redimensionering van de speculatieve 
claims op maatschappelijke rijkdom ook onder de 
huidige omstandigheden begonnen worden. 

Een program om de economie gezond te maken 
kan zich echter niet tot de financiële markten be
perken, maar zal tegelijkertijd nieuwe mogelijk
heden voor reële investeringen moeten scheppen. 
De belangrijkste elementen van een _§llternatief 
voor de neoconservatieve politiek zijn: 

versterking van de koopkracht 
sturing van consumptie en produktie in de 
richting van een ecologische levenswijze 
aanzienlijke belasting van alle vormen van 
rentedragend kapitaal en andere vormen van 
eigendomstitels. 

Toegegeven, een dergelijke politiek is de afgelo
pen jaren sterker naar de rand van het politieke 
spectrum gedreven. Maar zonder zal het niet kun
nen. 

Joachim Bischoff is redacteur van het tijdschrift So
zialismus 
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Het plan Korteweg: is 111 

er leven na MacSharry"? 

Op initiatief van Zuidwestelijk akkerbouwer Jaap 
Korteweg is een Nederlandse Akkerbouw Vak
bond (NAV) opgericht. Onder het motto: 'Genoeg 
is Beter'. Na overleg met buiten-
landse collega's is eveneens aan-

inkomensgarantie. Akkerbouwers ondervinden 
dat de systematische prijsverlaging voor granen, 
sinds tien jaar de gangbare Brusselse beleidsoptie 

voor de akkerbouw, hun inko
mens over de hele linie doet kel
deren. zet gegeven tot een Europese va

riant op dit thema, de European 
Country Union (ECU), uiteindelijke 

Steef van Duin 
De gepropageerde politieke doel

doelstelling van betrokken Euro
pese akkerbouwers. De NAV wil 
als uiterste middel het stakingswa
pen gaan hanteren. Bij ontbreken 

ECONOMIE 
stelling van dit akkerbouwbeleid, 
beperking van de geproduceerde 
hoeveelheid graan binnen de Ge-

van een kostendekkende prijs 
voor akkerbouwprodukten kan 
onder een aantal voorwaarden de voedselproduk
tie door de Europese akkerbouwers (tijdelijk) 
worden stilgelegd. Een echte boerenvakbond dus, 
met een heus stakingswapen en een onomwon
den inkomensdoelstelling. 

Dit is een voor Nederland uniek verschijnsel dat 
erop wijst hoezeer het jarenlange zogeheten 
Brusselse marktgerichte prijsbeleid de inkomens
positie van groepen akkerbouwers heeft onder
mijnd. De gepropageerde sectorale belangenbe
hartiging wijst verder op een groeiend onbeha
gen met het corporatistische consensus- of har
moniemodel dat in ons land sinds jaar en dag is 
geïnstitutionalseerd onder de naam Publiekrech
telijke Bednjfs Organisatie (PBO). Onder de para
plu van dit harmoniemodel doet het Haagse Land
bouwschap moeite steeds meer uiteenlopende 
belangen van verschillende landbouwsectoren 
onder één noemer te brengen. 

Falend corporatisme 
Voor de akkerbouw is de corporatistische belan
genbehartiging verworden tot een vrijwel in
houdsloze abstractie. De bestaande produktie
quotering in de melkveehouderij (superheffing) 
biedt de melkveehouders tot dusverre een zekere 
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meenschap, blijft een vrome 
wens. Een tegengestelde ontwik
keling vindt plaats: de graanpro-

duktie binnen de EG blijft toenemen, ook na een 
recente fundamentele hervorming van het Ge
meenschappelijk Landbouw Beleid (GLB), de zo
geheten MacSharry-maatregelen en het 8/air 
House Akkoord, nu uitgemond in een Gatt-ak
koord. De aanzet tot dit marktgerichte prijsbeleid 
voor de akkerbouw wordt rond 1985 onderschre
ven door de drie Centrale Landbouw Organisaties 
(3CLO) in ons land. De 3CLO sanctioneren rond 
1985 dit zogeheten Brusselse Tweesporenbeleid, 
produktie-beperking in de melkveehouderij en 
prijsverlaging voor het spi/produkt granen in de 
akkerbouwom-tevergeefs zoals zal blijken- de 
geproduceerde hoeveelheid granen binnen de 
Europese Gemeenschap aan banden te leggen. 

Dit Tweesporenbeleid heeft de laatste acht jaar 
uiteenlopend op genoemde landbouwsectoren 
ingewerkt. De schellen zijn groepen akkerbou
wers gaandeweg van de ogen gevallen. Deze boe
ren is volstrekt duidelijk geworden dat het Land
bouwschap niet in staat is hun directe inkomens
belangen politiek een aanvaardbare inhoud te 
geven. 
Een andere, essentiële informele functie van het 
Landbouwschap komt vooral de laatste jaren dui- 1 

delijk uit de verf: het vertalen van het overheids-



beleid naar de boeren toe. Sinds jaar en dag is een 
welvarende veehouderijsector veel belangrijker 
voor's lands schatkist dan de akkerbouw. Een fac
tor die de Haagse beleidsopties voor de landbouw 
domineert. Het Landbouwschap, als informeel 
doorgeefluik van overheidsbeleid naar de boeren 
toe is binnen een groeiend spanningsveld buffer 
voor de onlustgevoelens van groepen akkerbou
wers geworden. "De akkerbouw ligt aan de laat
ste speen", zo formuleert de kritische noordelijke 
boerenvoorman Aike Maarsingh (Christelijke Boe
ren en Tuinders Bond, CBTB) bondig. 

Het antwoord: syndicalisme 
Na jaren van vergeefse inspanning om gehoor te 
vinden voor in hun ogen gerechtvaardigde be
zwaren trekt de groep Korteweg, de NAV, de con
sequentie uit de politieke negatie. De akkerbou
wers gaan voorbij aan de bestaande organisatie
structuur, richten hun eigen vak
beweging op en geven zo een syn
dicalistische inhoud aan de ge
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sief een vergoeding voor (tijdelijk) braakgelegde 
akkers. De prijzen voor de vrije of niet-marktorde
ningsprodukten zoals bijvoorbeeld consumptie
aardappelen blijven bij passende (graan)areaalbe
perking op een voor boeren aanvaardbaar ni
veau. Bij een behoorlijk hectaresaldo voor granen 
verdwijnt de geneigdheid van boeren naar ande
re, op dat moment meer rendabele produkten 
over te schakelen. Dit door akkerbouwers ge
vreesde en de laatste jaren Europees de kop op
stekende verdringingseffect wordt zo voorko
men. Voorts lever! doeltreffende produktiebeper
king goede argumenten om de Europese buiten
grenzen afdoende af te grendelen voor onge
wenste, verstorende importen. Ongewenste 
(graan) exporten vanuit de EG naar de wereld
markt behoren dan eveneens tot het verleden 
evenals de heffingen op (gewenste) importpro
dukten en daardoor de slepende handelsoorlog 

met de Verenigde Staten. 

wenste, statutair vastgelegde sec- 'Europeeslandbóuwbe{eid 
Kortewegs variant..op produktie
beperking middels areaalquote
ring is niet nieuw maar blijkt on
verminderd actueel. Ook al heeft 
de internationale politiek allang 
afstand genomen tot het concept 

torale belangenbehartiging. Een 
binnen Nederlandse verhoudin
gen uniek verschijnsel dat erop 
wijst hoe hoog de nood gestegen 

is diNéiteh 
metcle kraan open' 

is. 

Kortewegs plan is in essentie een-
voudig en logisch van opbouw. De produktie van 
granen moet - exclusief een buffervoorraad -
ruwweg worden afgestemd op het EG-consump
tie-peil. Alle Europese boeren leggen een variabel 
percentage van hun akkers (tijdelijk) verplicht 
braak. Zogeheten extensivering is eveneens een 
belangrijke optie van de NA V-boeren. Bij deze mi
lieuvriendelijke optie wordt produktieverlaging 
bereikt door een (forse) verlaging van de inputs 
aan kunstmestgiften en bestrijdingsmiddelen in 
belangrijke akkerbouwteelten. Inkomenstoesla
gen worden principieel afgewezen. Het inkomen 
voor dit milieuvriendelijke produkt, aldus de 
bouw-boeren, moet uit de markt komen: concrete 
vertaling van de politiek gepropageerde maat
schappelijke behoefte aan een schoner milieu en 
een milieuvriendelijker produkt. Impliciet wordt 
de gangbare politiek van ghetto-vorming, milieu
reservaten naast intensieve landbouwproduktie
gebieden afgewezen. 

Subsidiestromen waarmee de opslag en export 
van Europese granen naar de wereldmarkt wor
den bekostigd, zijn binnen het stelsel-Korteweg 
grotendeels afgeschaft. De boer ontvangt een 
graanprijs die direct de kostprijs voor dit spilpro
dukt binnen de EG-lidstaten weerspiegelt, inclu-
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kostendekkende prijs. De tot be
leid verheven oplossingen voor 
de akkerbouwcrisis van voorma-

lig Europees landbouwcommissaris Ray MacSharry 
zullen in de praktijk veel duurder uitvallen dan 
gewenst, zo werd eerder vanuit verschillende 
hoeken becijferd. Het in 1992 hervormde Europe
se landbouwbeleid blijft inhoudelijk alle kenmer
ken vertonen van dweilen met de kraan open. 
Voor de Europese akkerbouwers biedt de gevoer
de poitiek geen garantie voor toekomstige rede
lijke produktprijzen. 

Het sociale karakter van binnen het EU-beleid 
aangeboden vergoedingen (hectaretoeslagen) 
maakt deze uitbetalingen gemakkelijk politiek 
aanvechtbaar. Het bestaande sociale vangnet 
staat ook voor andere maatschappelijke sectoren 
onder zware druk. Al bij de presentatie van de 
MacSharry-plannen (1992) lijken voldoende hand
vatten ingebouwd het steunstelsel op ieder poli
tiek gewenst moment onderuit te kunnen halen. 
Juist dit onverkorte voortzetten van het vigeren
de marktgerichte prijsbeleid doet een groep Ne
derlandse akkerbouwers opnieuw grijpen naar 
het wapen van de aanbodbeheersing. Een ge
vecht tegen de bierkaai, zo lijkt het, speciaal bin
nen de Nederlandse verhoudingen. Immers, over
heid en top van de Nederlandse landbouworgani
saties ondersteunen nog even hartelijk als voor-
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heen het marktgerichte prijsbeleid voor de akker
bouw. Een krachtige boerenvakbond moet vol
gens de oprichters in staat zijn zelfstandig een 
produktie-stop voor granen en andere 
akkerbouwprodukten in te voeren. Een stok ach
ter de deur voor het geval dat een onwillige maat
schappij niet bereid blijkt het eisenpakket van de 
akkerbouwers krachtiger en enthousiaster dan 
voorheen politiek in te vullen. Het vakbands
concept blijft in akkerbouwkringen overigens ge
durende lange tijd omstreden. Staken is het wa
pen van de "roode vijand" verwoordde ooit een 
landbouwvertegenwoordiger, verwijzend naar 
activiteiten van de landarbeidersbond. Eerder 
duikt dit vakbandsconcept op tijdens boerenbij
eenkomsten in het noordoosten van het land 
waar de afgelopen jaren de klappen het zwaarst 
aankomen. In 1986 en 1987, als een oplossing die 
pas moet worden gekozen wanneer echt niets an
ders meer werkt. Sindsdien is het onthechtings
praces van de gevestigde waarden verder voort
geschreden. Dit heeft geleid tot een niet onbe
langrijke omslag in denken, en nu ook in doen. 

Akkerbouwopstand van 1990 
Korteweg en de zijnen leren van de gebeurtenis
sen in april 1990, de tijd waarin bij veel akkerbou
wers ondanks hun actie-bereidheid een duidelijke 
eensluidende programmatische aanpak ont
breekt. De NAV beschikt wel over duidelijke uit
gangspunten. In april 1990 haalt een knieval van 
enkele leden van de Bende van Vijf, leiders van de 
akkerbouwacties voor het Landbouwschap een 
belangrijke angel uit de akkerbouwopstand. Deze 
boetedoening brengt verdeeldheid in standpun
ten binnen de Bende aan het licht. Bendeleden uit 
de polders en het zuidwesten blijken allerminst 
enthousiaste voorstanders van produktiebeper
king, in tegenstelling tot hun collega's uit het 
noordoosten van het land. 
Directe aanleiding tot de knieval is een brief van 
de Bende van Vijf aan de Franse organisatie 
FNSEA. Daarin wordt voorgesteld buiten het 
Landbouwschap om te gaan praten over een kop
peling van graan- en consumptieaardappel
quotering. Naar verluidt worden landbouw
schapsvertegenwoordigers via de overkoepelende 
Europese boerenorganisatie COPA op de hoogte 
gesteld van de inhoud van dit schrijven, waarna 
de storm losbreekt. Mede omdat in de brief wordt 
gesproken over quotering van de consumptie
aardappel die dan wordt gezien als een voor con
currentie onaantastbaar, goudgerand gewas. 
De angel van de akkerbouwopstand, de mogelijk
heid tot het voeren van een zelfstandig, alterna
tief akkerbouwbeleid op basis van produktiebe
heersing en een kostendekkende graanprijs waar-
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aan vooral in het noordoosten de actie-voerende 
boeren hebben geroken, verdwijnt voor enkele 
jaren in de motteballen. Juist in het noordoosten 
zijn de acties van de akkerbouwers evenzeer te
gen het Landbouwschap als tegen het gevoerde ! 

politieke beleid voor de sector gericht. Het ont
breken van een gezamenlijke eensluidende be
leidslijn in de akkerbouwsector rond 1990 breekt 
het landelijke verzet uiteindelijk de nek. 

De gecombineerde salami-tactiek van een ge
plaagde overheid en een in het nauw gebracht 
Landbouwschap kanaliseert vervolgens het van 
oorsprong noordoostelijke akkerbouwverzet in 
een overleggroep. Deze groep draagt nu de naam 
Emmeloord-groep en functioneert nog altijd. 
Door genoemde salami-tactiek en gemelde be
rouwvolle knieval eigenen het ministerie van 
Landbouw en Visserij en het Landbouwschap zich 
rond april 1990 opnieuw als enige instanties de 
bevoegdheid tot het voeren van beleid toe. In dit 
zadel gehouden door Ruud Lubbers die op kundi
ge wijze een vergadering van boze akkerbouwers 
in Hoogeveen het Drentse bos instuurt, terwijl 
landbouwminister Gerrit Braks tijdelijk naar de 
achtergrond verdwijnt. Een Commissie van Goede 
Diensten wordt vervolgens gebruikt om de ge
plande inpakmanoeuvre te voltooien. De kritische 
boeren, gebundeld in de Emmeloord-groep, mo
gen in het vervolg uitsluitend vrijblijvend advise
ren. 
In de zomer van 1990 geven regionale actievoer
ders op bomvolle vergaderingen in Oost- en 
Noord-Groningen voorzichtig een eerste aanzet 
tot de vorming een nieuwe kritische akkerbouw
organisatie. De fut is er echter uit en drie lange ja
ren van frustratie nemen een aanvang. De prakti
sche onmogelijkheid om het gangbare Tweespo
ren-beleid in één bedding harmonisch te doen sa
menvloeien wordt onvermijdelijk duidelijker 
naarmate het beleid de akkerbouwsector verder 
demoraliseert. Geradicaliseerde noordoostelijke 
boeren zitten nu soms nog met een kater uit het 
jaar 1990. Kortewegs vakbond moet aan dit ge
heel van onverkwikkelijkheden een einde maken. 

De akkerbouwvakbond kan alleen door onom
wonden duidelijkheid in handel en wandel ge
noeg zuigkracht ontwikkelen om op z'n minst een 
geduchte horzel in de pels van de gevestigde orde 
te worden. Het doet de contesterende akkerbou
wers goed dat de gangbare landbouwwereld re
ageert alsof een vos het kippehok is binnen ko
men wandelen. NAV-voorzitter Jaap Korteweg 
bijkt voor z'n leden allerminst van plan vruchte
loos te blijven deelnemen aan het bestaande 'oe- ' 
verloze discussie'-circuit rond de probleemoplos-



singvoorde akkerbouw. Om die reden wordt tij
dens recente bijeenkomsten van de NAV het sta

kingswapen meer dan voorheen naar voren ge
schoven. De NAV zal als het aan Korteweg ligt 
niet lang een horzel in de pels van de gevestigde 
landbouwwereld blijven: de voorzitter streeft 
voor z'n bond naar werkelijke macht. Gemikt 
wordt op een ledental van ongeveer 4000 rond 
eind 1994. Als dit aantal niet wordt gehaald zal 
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het NA V-bestuur de leden een keuze voorleggen: 
doorgaan, of de pijp aan Maarten geven. 

Steef van Duin is onafhankelijk journalist en on
derzoeker. 

Een uitgebreider versie van dit artikel verscheen 
eind 1993 in het kritische landbouwkundige 
tijdschrift Spil, uitgave van de Stichting en Uit
geverij Manifest in Ruurlo . 
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Van verzet 
naar Koude Oorlog 

De socialistische politicus/publicist Frans Goedhart 
en de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd 

Eenieder die van plan is om een biografie te schrij
ven van de socialistische politicus en publicist 
Frans Goedhart zal zich al direct realiseren dat 
met gemak een heel hoofdstuk, 
zo niet enkele hoofdstukken, ge-

van de partij en de gebeurtenissen waarmee de 
partij als coalitiepartner in de regering te maken 
kreeg. Goedharts politieke leven indertijd, in ie-

der geval tijdens de cruciale jaren 
van de Indonesische vrijheidsstrijd, 

wijd kunnen worden aan zijn in
tensieve betrokkenheid bij Indo
nesië. De reden daarvan is duide-

Madeion de Keizer 
moet begrepen worden als de con
frontatie van een volstrekt euro-
centrisch georiënteerde socialist 

lijk. In de periode 1943 tot 1953, 
de jaren die hier onder de loep 
worden genomen, was Goedhart 
niet alleen hogelijks geïnteres-

HISTORIE 
met de betekenis en gevolgen van 
zijn socialistische antikoloniale 
ideologie. 

seerd in de toekomst van Neder-
Iands-Indië, maar raakte hij ook 
politiek verwikkeld in het pijnlijke Nederlandse 
dekolonisatieproces. Zelfs nadat de soevereiniteit 
in december 1949 was overgedragen aan de Re
publiek lndonesia Serikat kon hij het niet laten 
om de ontwikkeling van de nieuwe staat op de 
voet te blijven volgen als een van de weinigen in 
Nederland overigens. Hij verloor pas zijn interesse 
na een uiterst teleurstellende persoonlijke con
frontatie met 's lands politieke, sociale en econo
miKhetoertandin 1952. 

Eurocentrisch 
Goedharts leven in de tweede helft van de jaren 
veertig en het begin van de jaren vijftig moet zon
der meer worden geplaatst tegen de achtergrond 
van de treurige geschiedenis van de negatieve Ne
derlandse reactie op het Indonesische streven 
naar onafhankelijkheid. Men kan stellen dat het 
hoofdthema van zijn Indonesische periode zijn 
zoektocht naar de marges van de westerse deko
lonisatie was. 
Als sociaal-democratisch Tweede Kamerlid en 
woordvoerder van de PvdA inzake Indonesië tij
dens bovengenoemde periode, werd Goedhart 
geconfronteerd met aan de PvdA verbonden dub
belzinnigheden en beperkingen, die het gevolg 
waren van haar tradities, het antikoloniale beleid 
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Slechts kort, namelijk tijdens de 
naoorlogse periode van verzoe
ning, wederopbouw en herstel 

vanaf 1945 tot de zomer van 1947, waren de Ne
derlandse sociaal-democraten in staat om Neder
lands koloniale erfenis relatief onbevangen tege
moet te treden. Daarna versterkte de Koude Oor
log de eurocentrische benadering van de dekolo
nisatie, iedere vorm van twijfel en frustratie over 
de juistheid van de PvdA-koers met betrekking tot 
het Indonesische nationalisme wegnemend. En 
uiteindelijk lag, na de soevereiniteitsoverdracht 
aan Indonesië in december 1949, de Koude Oor
logsideologie ten grondslag aan het neokoloniale 
standpunt dat de PvdA inzake Nieuw-Guinea ging 
huldigen. 

Totalitarisme 
De politieke ontwikkeling van Goedhart loopt pa
rallel met dit verloop van de sociaal-democrati
sche stellingname inzake het Indonesische natio
nalisme. Men kan zijn leven in drie episodes inde
len: een vóór, een tijdens, en een ná de Tweede 
Wereldoorlog. Tot 1940 werd zijn leven gedomi
neerd door de strijd tegen het totalitarisme. Tij
dens de bezetting vocht hij metterdaad tegen het 
nationaal-socialisme. En na de bevrijding was zijn 
politieke loopbaan geheel gericht op het behoe
den van de westerse democratie voor dat totalita
risme, dat in 1945 niet verslagen was, maar inte-
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gendeel sindsdien alleen maar sterker werd: het 
Sovjet-communisme, dat aan het eind van de ja
ren veertig op het punt stond om met Mao's Chi
nese variant van het bolsjewisme samen te span
nen. 
Deze nogal schematische voorstelling van zaken 
biedt een goede verklaring voor Goedharts rigou
reuze verandering van opvatting over Indonesië 
tussen 1943 en 1953. Het weerspiegelt de op
komst van het neokolonialisme in het voetspoor 
van het KoudeOorlogsdenken. 

Het is ondoenlijk, gegeven de beperkte ruimte, 
om in dit artikel recht te doen aan alle facetten 
van Goedharts politieke en journalistieke carrière 
in de beschouwde periode. Ik beperk me nadruk
kelijk tot de kwestie waarom en hoe Goedharts 
verzetsopvatting van dekolonisatie wijzigde in 
het neokolonialisme van de Koude Oorlog. Met 
deze biografische benadering hoop ik het inzicht 
in de dekolonisatie-ideologie en -praktijk van de 
Nederlandse sociaal-democratie te verdiepen. 
Omdat ik Goedhart nog niet behoorlijk heb geïn
troduceerd, zal ik eerst een kort uverzicht geven 
van zijn politieke en journalistieke loopbaan tot 
in de jaren vijftig, waarbij ik tegelijk de diverse in
vloeden, opvattingen en personen die cruciaal 
waren voor de ontwikkeling van zijn visie op het 
Indonesische nationalisme zal traceren. 

Tweede Kamerlid 
In de crisisjaren voorafgaande aan het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog moest de journalist 
Frans Goedhart (1904-1990) hard knokken voor 
een behoorlijk bestaan. Na een kort verblijf in 
België aan het eind van de jaren twintig keerde 
hij terug naar Amsterdam om te gaan werken bij 
het communistische dagblad De Tribune. Hij bleek 
niet alleen een zeer sociaal en politiek geënga
geerde reporter te zijn, maar ook een toegewijd 
lid van de communistische partij. Maar na een 
aantal jaren kon hij de partijpolitiek niet langer 
onderschrijven. Een korte periode van interne op
positie volgde en in 1934 werd hij uit de partij ge
zet. Korte tijd was hij actief in een van de andere 
kleine links-radikale partijen, die in het midden 
van de jaren dertig in Nederland een bloeitijd 
kenden. 
Hoewel hij geleidelijk sympathie kreeg voor de 
sociaal-democraten, werd hij nooit lid van de 
SDAP. Aan het eind van het decennium was hij 
freelance-correspondent van een Belgisch socialis
tisch dagblad. 
Toen de Duitsers Nederland in mei 1940 binnen
vielen ontvluchtte Goedhart het land niet. Drie 
maanden later bracht hij de voorloper uit van de 
verzetskrant Het Parool, die van 1941 tot aan de 
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bevrijding zou verschijnen. In 1945 dacht Goed
hart, als logisch vervolg op zijn politieke en jour
nalistieke loopbaan voor en in de oorlog, beide 
weer opnieuw te combineren, onafscheidelijk als 
ze waren in zijn beleving. 
In de eerste naoorlogse maanden was hij plaats
vervangend hoofdredacteur van het dagblad Het 
Parool. Vanaf augustus 1945 had hij de leiding 
van de buitenlandredactie van deze onafhankelij
ke linkse krant, die weldra in goed aanzien stond 
toen een van Goedharts meest capabele mede-re
dacteuren uit de oorlogstijd er de hoofdredacteur 
van werd. Tezelfdertijd kwam hij vanwege zijn 
b€kendheid als lid van het verzet terecht in het 
voorlopige parlement, dat bijeenkwam tot de 
eerste naoorlogse verkiezingen in mei 1946. Hoe
wel hij een prominent lid was van de enige maan
den eerder opgerichte nieuwe sociaal-democrati
sche partij PvdA, slaagde hij er niet in tot het 
nieuwgekozen parlement door te dringen. Maar 
toen in september 1946 partijgenoot Willem 
Schermerhom door de nieuwe regering naar Ba
tavia werd gezonden als voorzitter van de Com
missie-Generaal, die moest onderhandelen met 
de Indonesische Republiek, nam Goedhart zijn ze
tel in de Tweede Kamer in. 

Oppositiegroep 
Ofschoon hij zeer kritisch stond tegenover de 
vooroorlogse Nederlandse overheersing in Neder
lands-Indië, had Goedhart tijdens de oorlog in Het 
Parool de opvatting verkondigd dat, in het belang 
van zowel Indonesië als Nederland, de politieke, 
culturele en economische verbondenheid met In
donesië moest worden behouden. Indonesië zou 
deel moeten blijven uitmaken van het Koninkrijk 
der Nederlanden, eventueel als een zelfstandige 
staat binnen een Nederlands-Indonesische unie. 
Zijn standpunt en dat van Het Parool waren in we
zen dezelfde als die van de sociaal-democraten in 
de oorlog. In de herfst van 1945 traden echter 
fundamentele verschillen in mentaliteit en bena
dering tussen de linkervleugel in de partij en de 
partijleiding aan het daglicht. 
Naast Goedhart voegden onder meer Jacques de 
Kadt en Sa/ Tas zich bij deze oppositiegroep. Bei
de laatsten hadden in 1932 de SDAP verlaten uit 
protest tegen de reformistische opstelling van de 
partij. Evenals Goedhart hadden ze zich vanaf het 
midden van de jaren dertig bewogen in de rich
ting van de sociaal-democratie. Na de oorlog 
werd Tas, net als Goedhart, weer lid van de partij 
tijdens de overgang daarvan in de PvdA. De Kadt, 
die in de oorlog in Nederlands-Indië verbleef, 
keerde in maart 1946 terug naar Nederland en 
werd ogenblikkelijk lid van die nieuwe partij. Hij 
kreeg echter pas in 1948 een parlementszetel. De 



Kadt en Tas waren beiden werkzaam bij Het Pa
rool, dat meteen vanaf 1945 spreekbuis was van 
de oppositie tegen de koloniale politiek van de 
PvdA en de Nederlandse regering. 

Goedharts ideeën over de toekomst van Indonesië 
veranderden vrijwel meteen nadat Soekarno en 
Hatta op 17 augustus 1945 Indonesië onafhanke
lijk hadden verklaard. Zijn mening werd sterk 
beïnvloed door de stellingen die De Kadt als cor
respondent van Het Parool innam in artikelen die 
hij vanuit Indonesië inzond. Wees De Kadt voor 
de oorlog het kolonialisme, dat hij zag als de ul
tieme vorm van kapitalistische uitbuiting, nog af, 
in 1945 stelde hij dat Nederland de stichting van 
een onafhankelijk democratisch Indonesië moest 
bevorderen vanwege de opstelling van de wester
se bondgenoten. Het enige waar de Nederlanders 
op mochten hopen was een of ander verbond met 
hun vroegere kolonie. 
!n 1946 was Goedhart de eerste Nederlandse jour
nalist die de zetel van de Indonesische regering, 
Djokjakarta, bezocht. In zijn reisverslag Terug uit 
Djokja, dat aan het eind van dat jaar uitkwam, gaf 
hij een zeer sympathiek relaas van zijn ervaringen 
met de nationalisten van de Indonesische repu
bliek. Hij was oprecht onder de indruk geraakt 
van wat hij in Djokjakarta had gezien. De revolu
tionaire stemming in de republiek had hem zeer 
aangesproken. Terwijl een fundamentele sociale 
en politieke vernieuwing van de naoorlogse Ne
derlandse maatschappij was mislukt, ervoer Goed
hart dat het revolutionaire radikale elan, waar hij 
tijdens de Duitse bezetting zo naar had verlangd, 
in Djokjarkarta wél springlevend was. 

In Nederland werd Goedhart bijna als een fellow 
traveiler gezien, wiens visies men niet al te serieus 
hoefde te nemen. In Indonesië daarentegen ver
wierf toean baik hati (man met een goed hart, de 
letterlijk vertaling van zijn naam) heel wat good
will. De PvdA zag in dat Goedhart een waardevol
le aanwinst kon zijn in het streven van de partij 
naar verzoening met de interne oppositie. Ten
einde de partij in de regering te houden en aldus 
een progressieve politieke lijn ten aanzien van In
donesië te bevorderen, diende deze ten koste van 
alles bijeengehouden te worden. 

Brief aan Schermerhorn 
In de zomer van 1947 werd Goedhart als PvdA-af
gezant naar Indonesië gezonden om de politieke 
stellingname van de partij uit te leggen aan de In
donesische zusterpartijen en -organisaties. Hij was 
nog maar een paar weken in Indonesië of de Ne
derlanders lanceerden op 20 juli een militaire aan
val op de Republiek, de zogeheten eerste Politio-
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nele Actie. Vrijwel onmiddellijk nam Goedhart 
het vliegtuig naar huis, diep geschokt door het 
gebruik van geweld tegen zijn vrienden, de natio
nalisten van de Republiek lndonesia. 
Ter afsluiting van deze episode uit zijn leven zal ik 
citeren uit Goedharts brief aan Schermerhorn, ge
schreven op 21 juli, toen hij nog in Batavia was. 
Het geeft treffend zijn mening weer over de 
PvdA-politiek ten aanzien van de dekolonisatie. 
Goedhart schreef: 
"Vannacht zijn de Nederlandsche troepen op de 
Republiek losgelaten en Van Maak had daarvoor 
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de toestemming van het kabinet in Den Haag, 
waarin een zestal lieden zitten, die namens de 
PvdA optreden. Ik ben ervan overtuigd, dat de so
cialistisch gezinde massa in ons land zich tegen de 
koloniale oorlog zal keren, die thans mede in 
naam van de socialistische partij begonnen werd. 
We staan voor een grote crisis. De onbekwaam
heid van de socialistische leiders, hun impotentie, 
hun zwakheid tegenover de burgerlijke reactie en 
het feit. dat in de top van de PvdA allerlei lieden 
zitten. die niet in de socialistische partij thuis ho
ren, wreekt zich thans. De ontelbare zwakheden 
van onze partij zijn oorzaak, dat de oortagsdrij
vers in Nederland niet in bedwang gehouden kon
den worden, zodat men nu gaat proberen het Ne- I 
derlandsch-lndonesisch probleem met de wape- 11 

nen in de hand op te lossen." 

"Dit is een krankzinnige en volkomen hopeloze 
onderneming. Het "beperkte militaire geweld", 
dat thans gaande is, zal de afkeer, wantrouwen 
en haat van de Indonesiërs tegen ons slechts ver
groten. Men kan het militaire nederlagen toe
brengen, maar de bereidwilligheid bij de Repu
bliek om tot vrijwillige samenwerking met Neder
land te komen, zal geheel verdwijnen. Nederland 
begaat een wanhoopsdaad, waar niets goeds uit 
voortkomen kan. Een woedende guerilla staat 
ons te wachten met onverhoedse aanvallen op de 
lange verbindingslijnen. die het leger in stand zal 
moeten houden, met illegale activiteit, aanslagen 
en brandstichtingen tegen alles wat Nederlands is 
en de partijleiding in Den Haag kan zich er op be
roemen, dat zij medeverantwoordelijk is voor dit 
avontuur en dit bloedbad, dat door niets anders 
gerechtvaardigd wordt dan door het gebrek aan 
geduld, de aanmatiging en den koloniale arrog
antie van de blanda-gemeenschap in Batavia en 
haar vele steunpunten in Nederland. 
Voor mij is hier thans geen taak meer. Dezelfde 
PvdA, die mij naar dit land uitzond met een good
willmissie, ten einde het vertrouwen van de Indo
nesiërs in de Nederlandse socialistische partij, te 
versterken, dezelfde PvdA werkt zes weken later 
mee om tanks en bommenwerpers tegen de Re-



publiek in het geweer te brengen. Tegenover 
mijn vele Indonesische vrienden sta ik met gevoe
lens van schaamte. Ik ga zo spoedig mogelijk naar 
Nederland terug om daar de partijmassa in bewe
ging te brengen tegen de leiding die faalde." 

Buitengewoon Congres 
Na deze traumatische ervaring in Indonesië in juli 
1947, en aangeslagen door zijn pijnlijke positie als 
machteloos lid van een partij die medeverant
woordelijk was voor een koloniale oorlog, moest 
Goedhart zich op zijn positie beraden. De kloof 
tussen principe en praktijk in het sociaal-democra
tische antikoloniale beleid, het dilemma van kolo
niale emancipatie versus nationale integratie in 
het socialisme, het primaat van sociale hervor
ming en zijn relatie met de economische recht
vaardiging van kolonialisme, de blindheid ten 
aanzien van het revolutionaire karakter van de 
bevrijdingsstrijd, en ten slotte, het argument een 
nóg conservatievere opstelling tegenover de In
donesische republiek tegen te moeten houden . 
Al deze verklaringen voor de medeverantwoorde
lijkheid van de PvdA voor de k.::..loniale oorlog zijn 
in het verleden door historici al naar voren ge
bracht. 
Die zomer moet Goedhart zich gerealiseerd heb
ben dat ook hij, gesteld voor de keuze tussen de 
Nederlandse en de Indonesische zaak, niet anders 
kon dan de laatste te verloochenen. 

In augustus hield de PvdA een buitengewoon con
gres om de rijen te sluiten op het punt van de me
deverantwoordelijkheid van de partij voor de Po
litionele Actie. Uit angst voor een scheuring van 
de partij was de oppositie bereid de partijleiding 
te volgen die de PvdA in de regering wilde hou
den om een verdere escalatie van de situatie te 
voorkomen en een oplossing voor het conflict te 
vinden overeenkomstig het accoord van Ling
gadjati. 
Slechts een handvol leden die de partijlijn veroor
deelden zagen zich door steun van de PvdA aan 
de Politionele Actie genoodzaakt uit de partij tre
den. Goedhart gaf er de voorkeur aan lid te blij
ven met de bedoeling de partij te winnen voor 
zijn standpunt en deze te bewegen tot een radi
kalere Indonesië-politiek en een harde lijn tegen
over de Rooms-Katholieke coalitiepartner in de 
regering. Hij zag zichzelf niet als medeverant
woordelijk voor het militaire optreden. 

Tot aan de overdracht van de soevereiniteit in de
cember 1949 bleef Goedhart zijn visie onverkort 
propageren. Hij ageerde tegen de Nederlandse 
regering en de PvdA-leiding, waarschuwde voor 
de gevolgen van het gebruik van geweld (daarbij 
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steeds weer wijzend op de geweldsexcessen door 
Nederlandse militairen begaan) en veroordeelde 
de in december 1948 ingezette tweede Politione
le Actie. Met De Kadt en andere leden van de par
tij-oppositie kenschetste hij de dekolonisatiepoli
tiek van de Nederlandse regering als een "politiek 
van gemiste kansen" (zie de ondertitel van De 
Kadt's boek De Indonesische tragedie, verschenen 
in 1949, over het Indonesische vraagstuk). Hij stel
de de opstelling van de opeenvolgende regerin
gen aan de kaak als een reeks fouten en vergissin
gen, begaan door een conservatieve partijleiding 
die de Indonesische kwestie ondergeschikt maak
te aan de eisen van de binnenlandse politiek. 
Deze analyse laat overduidelijk zien dat de partij
oppositie niet vermocht in te zien dat beleidsma
kers in een democratie zorgvuldig de steun en in
stemming van de meerderheid moeten zien te 
cultiveren. Dissidentie als houding, zo kenmer
kend voor Goedhart (en in deze kwestie ook voor 
De Kadt en een aantal anderen), lijkt ten grond
slag te liggen aan de voortdurende divergentie 
tussen de politieke principes die hij luidkeels ver
kondigde en het politiek beleid dat hij volgde. 

Communistische dreiging 
Aan deze toestand van het ontbreken van alter
natieven, waardoor hij zich uiteindelijk altijd 
moest neerleggen bij het beleid van de partijlei
ding, kwam een einde door de Koude Oorlog, die 
vanaf 1947 de verhoudingen tussen Oost en West 
bevroor. De buitengewone ontvankelijkheid van 
Goedhart voor de dreiging die het communisme 
inhield voor de westerse democratie en bescha
ving, kan verklaard worden vanuit zijn eigen erva
ringen met communistisch verraad en bedrog 
toen hij lid was van de CPH in het begin van de ja
ren dertig. Hij had sindsdien de ontwikkelingen in 
de communistische wereld altijd met achterdocht 
gevolgd. Bovendien was hij in 1946 doelwit van 
venijnige communistische aanvallen geweest tij
dens de verkiezingscampagne. 
Zijn omarming van de Koude Oorlogs-ideologie 
moet evenwel ook worden toegeschreven aan 
zijn diepe frustraties over de sociaal-democrati
sche dekolonisatiepolitiek. Hoewel hij in deze 
zaak tegen het gebruik van geweld was (Goed
hart was geen anti-militarist noch een pacifist uit 
principe) en sympathiek stond tegenover de Indo
nesische onafhankelijkheid, veranderde de veron
derstelde communistische dreiging in dat deel van 
de wereld zijn benadering van de dekolonisatie 
grondig. 

Goedharts verzetsnotie van dekolonisatie werd 
ingeruild voor een Koude Oorlogsconcept van dit 
proces. In de eerste benadering lag de nadruk op 



het onbetwistbare recht van Indonesië op zelfbe
schikking, het liefst -in het bijzonder op econo
misch vlak- in samenwerking met Nederland. In 
de laatste daarentegen was eventuele volledige 
onafhankelijkheid van Indonesië afhankelijk ge
steld van het al of niet aangaan door Indonesië 
van exclusieve economische en politieke betrek
kingen met de landen in de westerse democrati
sche wereld. 

Brief van Soebandrio 
De neiging van Goedhart om het politieke proces 
in Indonesië nadat het onafhankelijk was gewor
den uitsluitend nog in termen van een tweedeling 
in communistische en niet-communistische oriën
taties te interpreteren, was de reden waarom hij 
snel na 1949 vervreemd raakte van zijn Indonesi
sche vrienden. 
Uiteindelijk zou hij alle Indonesische goodwill 
kwijtraken. In 1950 verbrak Soebandrio, de am
bassadeur van de Republiek in London, de relaties 
met zijn oude vriend Goedhart. Dat voorjaar had 
Goedhart hem gevraagd in hoeverre Indonesië 
werkelijk van zins was om met Nederland en de 
vrije democratische wereld samen te werken. Al
leen in dat geval, stelde hij, zou de Nederlandse 
regering bereid zijn om aan Indonesië financiële 
hulp te geven. Soebandrio schreef aan Goedhart 
een privébrief die een kortstondige woordenwis
seling over principes en politiek deed ontvlam
men. Soebandrio stelde dat men om de toestand 
in Indonesië te kunnen begrijpen "objectief, tole
rant en bescheiden" moest zijn. Als een politicus 
denkt dat hij altijd gelijk heeft, dan is er geen ba
sis meer om gezichtspunten nog uit te wisselen. 
Hij schreef verder: "Denk niet Frans, dat het mijn 
bedoeling is je eenig onderwijs te geven in poli
tiek, maar toch is het wel eens goed zich af te vra
gen, wat de andere partij denkt en redelijke gron
den te vinden voor andermans handelingen en 
niet direct alles te interpreteren zooals hij 't ziet. 
Zelfs in de politiek moeten "facts" en "purpose" 
zooveel mogelijk gescheiden worden, en zelfs 
niet de "facts" het doel laten dienen. Alleen op 
deze manier kunnen we zooveel mogelijk emoties 
uitschakelen. Ik geloof niet dat wij het thema van 
de physical science helemaal in de politiek kunnen 
toepassen, maar toch kunnen de hedendaagse 
wereldproblemen alleen opgelost worden op een 
realistische verstandige wijze." 

Goedhart antwoordde vinnig dat het geen kwes
tie was van altijd gelijk willen hebben. Het pro
bleem was dat de Indonesiërs hem nooit vertel
den wat er precies gebeurde en wat hun mening 
was. Ofschoon de toestand in Indonesië voor een 
belangrijk deel het gevolg was van de Nederland-
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se overheersing, was er geen reden elkaar met het 
verleden om de oren te slaan. Problemen van nu 
moesten worden opgelost op een zakelijke ma
nier. Maar sommige "feiten" in ogenschouw ne
mend, zoals "het neutralisme dat de Republiek 
nastreefde, de zware afvaardiging naar Moskou, 
de communistische infiltraties vanuit Malakka in 
Sumatra, de massabetogingen in Djakarta en el
ders waarbij mensen portretten van Stalin en Mao 
meedragen, het ogenschijnlijke zwakke gezag 
van de regering, de slechte behandeling van Ne
derlanders", kon men niet anders dan toegeven 
dat hier geen emotionele zaken in het geding wa
ren noch een gerichtheid op het altijd gelijk heb
ben, stelde hij. Na deze brief eindigde de corre
spondentie. 

Nieuw-Guinea 
Twee jaar later, in de herfst van 1952, bracht 
Goedhart zijn derde bezoek aan Indonesië, nu als 
journalist van Het Parool en als gast van president 
Soekarno. De pessimistische en zeer kritische arti
kelen over zijn wedervaren aldaar en het niet 
minder kritische verslag van zijn reis, met de veel
zeggende titel Een revolutie op drift, dat korte 
tijd later werd uitgegeven, veroorzaakten grote 
beroering zowel in Nederland als in Indonesië. 
Goedhart's boek markeerde op tragische wijze 
het einde van zijn jarenlange rol als tussenper
soon, een rol die zelden gewaardeerd wordt in 
het land waar zo iemand vandaan komt. Het boek 
vervreemdde hem definitief van de Indonesiërs, 
die zich diep gegriefd voelden door Goedharts 
grove en bevooroordeelde analyse van de Indone
sische politiek en samenleving. Het boek werd in 
Indonesië verboden. In Nederland kreeg het nau
welijks enige positieve respons. Progressieve en 
conservatieve recensenten veroordeelden in koor 
Goedharts gebrek aan begrip, zijn onbeleefdheid 
tegenover een land waarvan de president hem 
toch maar had uitgenodigd, zijn algehele euro
centrisme en rationalistische arrogantie. 

Conservatieven benadrukten triomfantelijk de 
late inkeer van deze notoire socialistische antiko
lonialist. Progressieven veroordeelden de opper
vlakkigheden en ontoelaatbare generalisaties in 
het boek. De oud-administrateur op Java en Mad
ura, A. Alberts, die na terugkomst in Nederland 
een bekende schrijver van diverse novellen en ver
halen over zijn Indonesische ervaringen werd, 
noemde Goedhart ronduit een neokolonialist . 
Goedharts vriend in de linkse verzetsbeweging, 
H.M. van Randwijk, schreef een lang artikel om 
het volslagen gebrek aan begrip van Goedhart 
voor de lange termijneffecten van koloniale uit
buiting en overheersing uit de doeken te doen. 



De reacties, of ze nu kwamen van links of van 
rechts, waren over het algemeen uitingen van die
pe schaamte en irritatie over Goedharts hardvoch
tige kritiek, die de Nederlanders dwong om hun 
verhouding met hun vroegere kolonie opnieuw te 
bezien. 

Alleen 'diehards' als de Koude Oorlogssocialist De 
Kadt (die net zijn politieke studie Pogrom, Praag, 
Moskou had uitgebracht) deelden de visie van 
Goedhart. Met de publikatie van Een revolutie op 
drift kwamen Goedhart en de vroegere partij-op
positie ten slotte op één lijn met de PvdA, die op 
dat moment tot het besef kwam dat nog een an
dere koloniale kwestie moest worden opgelost: 
de positie van Nieuw-Guinea, waarover in 1949 
geen beslissing was gevallen. Vóór zijn reis door 
Indonesië nam Goedhart het standpunt in dat dit 
laatste overblijfsel van Nederlandse koloniale 
overheersing in het Oosten alleen maar een last 
vormde voor de Nederlandse schatkist en dat het 
economischer zou zijn om er afstand van te doen. 
Vanaf 1953 gaf hij er echter blijk van tegen de 
overdracht van Nederlandse zeggenschap over 
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Nieuw-Guinea aan Indonesië te zijn. Volgens hem 
gaf de nieuwe staat er blijk van bij lange niet de 
problemen het hoofd te kunnen bieden. Indone
sië weigerde zijn neutrale buitenlandse politieke 
opstelling te laten varen en was daarom, zo stelde 
Goedhart, een prooi voor het communisme. De 
vanouds fervent anticommunistische PvdA. die op 
dat moment nog geen duidelijke stelling had in
genomen ten aanzien van de Nieuw-Guinea
kwestie, was maar wat blij dat ze Goedhart en zijn 
politieke vrienden hierin kon volgen. De kloof 
tussen de Nederlandse sociaal-democratie en het 
Indonesische nationalisme was te groot geworden 
om nog te overbruggen. 

Madeion de Keizer is werkzaam bij het Rijksin
stituut voor Oorlogsdocumentatie. 

Dit artikel is een uit het Engels vertaalde paper, 
die gepresenteerd is op de Sixth lnterdisciplina
ry Conference on Netherlandic Studies, juni 
1992, Grand Rapids, Michigan, USA. 
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De overstap van rood 
naar groen 

's Ochtends luister ik meestal naar radio 1. Je 
hoort de laatste nieuwsitems met wat reportages 
er omheen, en dat geeft je het gevoel up-ta-date 
te zijn. Die journalistieke tik raak 
je nu eenmaal nooit kwijt. 

schuld. Dan moet ze maar katoenen luiers gebrui
ken in plaats van pampers." Vonk weet te melden 
dat er voor die katoenen luiers een ophaaldienst 

is die ze wast en weer terug
brengt. 

Soms hoor je dan onderwerpen of 
personen die je goed kent, en dan 
luister je toch nog iets beter. Dat 

Frank Biesboer 
M'n herinneringen aan Jan Vonk 
schoten onmiddellijk weer naar 
boven. Met dezelfde eenvoudige 

was zeker het geval toen ik bij het 
onderwerp 'afval' de naam van 
Jan Vonk hoorde. Ik ken hem uit 
de tijd d'lt ik voor de CPN districts-

ECOLOGIE 
overtuigingskracht waarmee ik 
hem kende bij acties tegen het be
zuinigingsplan Bestek '81 en de 

bestuurder was in de Zaanstreek. 
In het dorp Oostzaan was Vonk de 
verpersoonlijking van de CPN-afdeling. Bouwvak
ker, actief raadslid, altijd op pad. Ik herinner me 
nog goed onze felle discussies over Polen. Het was 
begin jaren tachtig, Solidarnocz beleefde z'n 
hoogtepunt. André Roelafs schreef z'n meesle
pende verhalen in De Waarheid. Maar Jan Vonk 
had het er niet zo op. De katholieke kerk zat er
achter, en die was niet te vertrouwen. 
Denk nu niet dat Vonk tot de degenen in de CPN 
moet worden gerekend die zich later verenigden 
tot de zogenaamde horizontalen. In zijn afdeling 
Oostzaan hadden feministes een volwaardige 
plek. Dat ging- gelukkig maar- niet zonder dis
cussie, maar zo'n discussie leidde wel ergens toe. 

Terug naar die radio-uitzending. Oostzaan be
leeft de primeur van het zogenaamde gewogen 
huisvuil. De bewoners betalen geen vast bedrag, 
maar afhankelijk van het aantal kilo's dat op 
straat wordt gezet. Het beëindigen van een 
proefperiode was bij de actualiteitenrubriek aan
leiding voor een reportage uit Oostzaan. Aan het 
woord komt een oudere dame die het een prach
tig systeem vindt, want ze produceert weinig af
val. Een jonge moeder daarentegen klaagt dat 
het allemaal zo duur is. En vervolgens reageert 
wethouder Vonk. "Het is die moeder haar eigen 
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kruisraketten stort deze bouwvak
ker zich nu op de keuze van luiers 
in het kader van een beter milieu. 

Het raakte me vooral omdat ik in Jan Vonk mezelf 
herken. Eens fanatiek betrokken bij acties op be
drijven, tegen verhoging van de aardgasprijs, nu 
begeesterd door het idee van een duurzame sa
menleving. 

Overeenkomsten 
Eigenlijk heb ik er nooit bij stil gestaan hoe snel 
en vanzelfsprekend die overschakeling van het 
anti-kapitalistische naar het ecologische is ge
gaan. Terwijl je weet dat beide echt niet eenvou
dig in elkaar zijn te schuiven. Ik heb er ook eerder 
in P&C over geschreven. Het socialistische ideaal 
van de volledige ontplooiing van produktiekrach
ten en consumptie naar behoefte, staat haaks op 
het ideaal van een duurzame samenleving waarin 
beperking van die produktiekrachten en materië
le consumptie nodig zijn. De ecologische kwestie 
stelt het vooruitgangsgeloof, waarmee de tijd van 
Marx was doordrenkt, fundamenteel ter discussie. 
Je kan dus niet socialisme en ecologie simpel bij 
elkaar optellen. En dat weet je ook wel wanneer 
je terugdenkt aan de conflicten die lange tijd heb
ben bestaan tussen socialisten en ecologen. Waar
om dan toch zo gemakkelijk die switch van het 
ene naar het andere? 



In een artikel Politieke ecologie en arbeidersbe
weging geeft de Franse econoom en groen partij
lid Alain Lipietz op die vraag een interessant ant
woord. Ook hem is opgevallen hoezeer voor velen 
wat eens 'rood' was nu 'groen' is, zowel in ideolo
gie als in beweging. Dat valt volgens hem niet 
simpel te verklaren uit de teloorgang van de so
cialistische beweging en de behoefte aan een 
nieuw politiek onderkomen. Veel belangrijker is 
volgens hem de overeenkomst in de wereldbe
schouwing van beide. De directe overstap is mo
gelijk omdat bij groen terug werd gevonden wat 
bij rood vaak zo belangrijk werd gevonden. 

Lipietz behandelt in het artikel een viertal the
ma's, waarin die herkenning tot uitdrukking 
komt: materialisme, dialectiek, historicisme en 
vooruitgangsgeloof. die ik hier kort zal aanstip
pen. 

Materialisme 
In de arbeidersbeweging is altijd 
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Dialectiek 
Kritiek op de bestaande samenleving geldt voor 
beide stromingen als loflied voor een andere 
maatschappijordening. En bij beide wordt de kri
tiek gebracht door bewegingen die uit de structu
ren die zij bekritiseren voortkomen: de socialisti
sche beweging als reactie op kapitalistische uit
buiting, de ecologische beweging als reactie op 
de milieuvernietiging. In deze these en anti-these 
ligt besloten wat Lipietz het denken in totaliteit 
noemt. De arbeidersbeweging hield zich niet al
leen bezig met sociaal-economische vragen, maar 
richtte zich op de maatschappelijke ve_rhoudingen 
als geheel. Op dezelfde manier houdt de milieu
beweging zich niet alleen bezig met de uitstoot 
van gevaarlijke stoffen, maar met de gehele ma
nier waarop de mensheid en haar cultuur zich tot 
het milieu verhouden. Die totaliteitsgedachte kan 
tot verschillende strategieën leiden. Aan de ene 

kant de overtuiging dat het be
staande systeem als totaliteit niet 
deugt en als totaliteit vervangen 

veel waarde gehecht aan de ana
lyse, aan het - theoretiscl:l - be
grijpen van wat zich in werkelijk
heid afspeelde. Hoe vaak is er niet 
- ook in de CPN - aangedrongen 
op de politieke analyse van de ac
tualiteit. Dat gebeurde vanuit het 

"catastrofedenken: 

de arrogantie van 

de profetie" 

moet worden. Het resultaat is een 
absolute afwijzing van hervormin
gen, het streven naar een breuk 
met het bestaande. Aan de ande
re kant wordt uitgegaan van de 
mogelijkheid om in het bestaande 

idee dat op basis daarvan politie-
ke doelen konden worden geformuleerd, met kri
tiek op de platheid van het realisme. Er is dus, en 
dat geldt net zo goed voor de groene beweging, 
een drang tot het willen weten 'wat er aan de 
hand is'. Daarbij worden wetenschappelijke pre
tenties gehanteerd. Het 'wetenschappelijk' socia
lisme claimde de samenleving volledig te door
gronden, net zoals ecologen ons dat nu voor het 
milieu doen. Het resultaat is dat legitieme belan
genconflicten tussen mensen in het denken geen 
rol meer spelen. De arbeidersklasse richt zich als 
eenheid op de vrijmaking van de mens, duur
zaamheid vraagt een eenduidig ecologisch han
delen. 
Dit eenduidige denken komt ook terug in het toe
komstbeeld. Marxisten gaan uit van de volledige 
beschikking en beheersing van de produktie
krachten door de mens en opheffing van ver
vreemding. Ecologen verwachten een bewuste 
omgang van de mens met de natuur waarbij elke 
vorm van niet-duurzaam handelen wordt uitge
bannen. Beide hebben als referentiepunt vroege
re gemeenschappen, waarin ecologen het duur
zaam handelen van inheemse volkeren herken
nen en wetenschappelijk socialisten het oercom-
munisme. 
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systeem tegenkrachten te mobili
seren, door inperking en regule

ring van het marktmechanisme. Aanhangers van 
beide stromingen zijn zowel in de arbeidersbewe
ging als de milieubeweging te herkennen. 
Zowel rood als groen zijn er van overtuigd dat 
met de bestaande samenleving eens het moment 
van de catastrofe komt. Een wending is dus histo
risch noodzakelijk. Voor de arbeidersbeweging is 
dat moment de wereldcrisis van het kapitalisme, 
voor de milieubeweging de uitputting van de aar
de. Voor groen speelt de afschaffing van het pro
duktivisme precies dezelfde rol als de afschaffing 
van het kapitalisme bij rood: die afschaffing is de 
noodzakelijke voorwaarde voor de onvermijdelij
ke maatschappelijke verandering. Zoals indertijd 
de leus 'socialisme of barbarij' gold, geldt nu de 
leus 'ecologie of de dood'. Kortom, voor beide 
geldt het catastrofedenken, de arrogantie van de 
profetie, het vergeten dat de geschiedenis aan
zienlijk meer verrassingen en listen in petto heeft 
dan we ons in kunnen denken. 

Vooruitgangsgeloof 
Ook al keren de groenen zich tegen het geloof in 
de eindeloze vooruitgang van de produktiekrach
ten, de groenen staan volledig in de traditie van 
andere emancipatiebewegingen die de arbeiders
beweging hebben gevolgd, zoals het feminisme, 



de derde-wereld-beweging, anti-racisme, enzo
voorts. Het vooruitgangsproject van de groenen 
verschilt niet wezenlijk van dat van de socialisten. 
Ook zij stellen een nieuw ontwikkelingsmodel, de 
duurzame samenleving, tegenover de bestaande. 
Ook zij gaan uit van het failliet van de bestaande 
ordening en de superioriteit van de nieuwe ecolo
gische maatschappij. 
Groen heeft in diepere benadering van de samen
leving veel gemeen met rood. Beide pretenderen 
een kritisch inzicht in het bestaande, gaan er van 
uit dat de werkelijkheid z'n eigen tegenkrachten 
zal oproepen, noemen de verandering historisch 
noodzakelijk en geloven in de superioriteit van 
het eigen toekomstmodeL Groen staat voor een 
principe van hoop en verwachting, vergelijkbaar 
met dat van de arbeidersbeweging. Zij het op een 
andere en nieuwe grondslag. 

Tot zover Alain Lipietz. Hij schetst heel treffend 
welke diepere waarden die overstap van rood 
naar groen voor zo velen vanzelfsprekend maak
te. Ik nuanceer hiermee ook de opvattingen van 
Piet Thoenes, die in een artikel in P&C vorig jaar 
vooral de nadruk legt op het grote verschil tussen 
de - klassieke - emancipatiebewegingen en de 
milieubeweging (P&C, februari 1993, pagina 26). 
In datzelfde nummer schetst Klarissa Nienhuys de 
discussies binnen de milieubeweging, waarin di
rect de discussies binnen de arbeidersbeweging 
over 'de juiste lijn' zijn te herkennen. 

Onzekerheid 
Nu we weten waar de continuïteit in het denken 
van Jan Vonk en mij zit, ligt de provocerende 
vraag voor de hand of de overeenkomsten tussen 
beide bewegingen er toe zullen leiden dat het 
met de ecologische beweging net zo zal aflopen 
als met de arbeidersbeweging? 

Het grote voordeel van de ecologische beweging 
is dat ze na de arbeidersbeweging komt. De eco
logische beweging kan dus leren van de arbei
dersbeweging. Het interessante van de discussies 
binnen Groenlinks over de rol van de politiek en 
ook in de PvdA is dat ook geprobeerd wordt die 
lessen te trekken. In verwijs naar het artikel van 
Pa ui Basset in genoemd nummer van P&C. 
Voorzover ik wel eens van oud CPN-ers onvrede 
hoor over de gang van zaken bij Groenlinks is die 
volgens mij terug te voeren op het gegeven dat 
het trekken van de lessen uit de teloorgang van 
de socialistische beweging nog onvoldoende deel 
was van de het CPN-debat toen deze besloot tot 
overgang naar Groenlinks. Voor velen was toch 
het idee: wat bij de CPN niet meer kan gaan we 
nu met Groenlinks doen. 
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Een van die lessen is het loslaten van het primaat 
van de politieke partij als bron van waarheid. Ter
wijl de verleiding daarvoor, ook in de groene be
weging, groot is. In de socialistische beweging is 
er tenminste nog een arbeidersklasse die als 
draagster van de verandering haar eigen eisen 
formuleert. De partij is wel gedwongen daar seri
eus rekening mee te houden. Bij het milieu is een 
dergelijke draagster er niet. Thoenes wijst daar in 
zijn genoemde artikel ook op. De verleiding is dus 
groot dat een groene partij zich de pretentie aan
matigt voor te schrijven wat goed is voor het mi
lieu en wat niet, waarmee een nieuw Die Partei 
hat immer recht' zou kunnen ontstaan. 
De zich ontwikkelende praktijk is gelukkig een 
andere. Kenmerkend zijn veeleer een cultuur van 
participatie, consensus met andere opvattingen, 
wederzijdse beïnvloeding en overtuiging, van 
openheid en relativering. Er is ook niet zo iets als 
'het grijpen van de macht' als ultieme streven. De 
staat wordt allang niet meer als het enige aangrij
pingspunt voor maatschappelijke verandering ge
zien. Het 'milieu begint bij jezelf' heeft een even 
diepe betekenis gekregen als veranderingen in de 
maatschappelijke structuren. 

1,1\1 

Nu was het afschaffen van de voorhoedepretentie I 
en de erkenning van de noodzaak van pluriformi-
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teit ook in de CPN de laatste jaren best wel ge
meengoed. Maar het doordenken en ervaren van 
de uiteindelijke consequenties daarvan is iets 
waar nog mee moest worden begonnen. Het re
sultaat blijkt nu een heel ander soort van 'partij
cultuur', of zelfs van een 'non-partijcultuur'. Mis
schien verklaart dit waarom de snelle overstap 
van rood naar groen voor degenen die in de socia
listische partijcultuur groot zijn geworden, soms 
zo tegen valt. Hoe groot is niet de verleiding om 
bij een inzet tot maatschappijverandering een 
zelfde soort beweging, een zelfde 'partijcultuur' 
als instrument om die veranderingen tot stand te 
brengen? 

Voor mijzelf geldt dat niet. Politiek heeft nu een
maal een ander aanzien gekregen en moest dat 
ook bij links. En dus worden andere vormen van 
politiek ontwikkeld. Bij die nieuwe vormen hoort 
in ieder geval ook dat niemand de juistheid ervan 
kan claimen. Het is een kwestie van zoeken en 
proberen, en dus van onzekerheid. 
De kunst voor een moderne groene partij is het 
om die onzekerheid te combineren met het poli
tiek handelen in de bestaande structuren. Jan 
Vonk probeert dat op z'n Oostzaans. Daarom 
deed het me goed om hem te horen praten over 
die ophaaldienst voor katoenen luiers. 

Frank Biesboer is redacteur van P & C 
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Het toeval te grazen 

"Wat mij altijd weer fascineert is de macht van de 
fotografie: je selecteert één moment en één ka
der, en wat er dan op je foto te zien is moet de 
hele werkelijkheid voorstellen. En 
als fotograaf ben je dus heel erg 

zaakt door het feit dat ik me niet wilde haasten. 
Om een goede representatie van de kamer te 
kunnen rnaken moest ik elk hoekje vanuit elk an-

der hoekje gezien hebben." Hij wil 
alles laten zien wat er te zien is, 

afhankelijk van wat er op dat mo
ment binnen jouw kader gebeurt. 
Het toeval kan je ontzettend hel
pen; plotseling staat er iets onge
looflijks op je film." 

Thijs Wolzak 
"want een fotograaf is een voy
eur", voegt hij er aan toe. 

FOTOKATERN 
De omslagfoto toont het 'rijdende 
kantoor' van de nu 72-jarige 
W.M.A. Akkerman oftewel Toni Aan het woord is Thijs Wolzak 

(1965), die in korte tijd sinds zijn 
opleiding aan de Haagse School 
voor Fotografie en de Rietveld 
Academie (1990) met een aantal opmerkelijke 
foto-series de aandacht wist te trekken. Nog on
langs met foto's voor de tentoonstelling AIR
Alexander in de Rotterdamse Kunsthal. De AIR
manifestatie (voluit: Architecture International 
Rotterdam) was geheel gewijd aan de Alexander
polder als representant van de naoorlogse uitbrei
dingswijken en beoogde een bijdrage te leveren 
aan een positievere beeldvorming van deze stads
delen. 

In deze Politiek & Cultuur tonen we voorbeelden 
uit twee andere opvallende series. 
Op de voorzijde is een foto afgedrukt uit het door 
Wolzak verzorgde fotoboek De Directiekamer, 
waarin 33 min of meer toevallig geselecteerde di
rectievertrekken worden "geportretteerd". De 
foto's werden eerder in 1991/92 gepubliceerd in 
NRC Handelsblad. Zijn benaderings-en werkwijze 
worden duidelijk als hij daarover zegt: "Met het 
maken van een foto van een directiekamer was ik 
een halve dag bezig. Dit werd ten eerste veroor-
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Boltini. Zijn circus bestaat al lang 
niet meer. Wat hem rest is zijn 
uniek ingerichte CMG-carnper, 

royaal genoeg orn een tiental bezoekers te ont-
vangen. 

De vijf alhier afgedrukte foto's zijn afkomstig uit 
een opdracht voor de Randstad Nederlandse Foto
grafencollectie met als thema kantoorwerk 
{1992). Het kantoor transformeert de arbeids
kracht tot een functionaris. Kantoorgebouwen 
zijn meestal nieuw, schoon en functioneel. Al het 
meubilair is uit voorraad leverbaar. De kantoor
werker wordt een formatieplaats met een bu
reau. Wolzak hierover: "Zijn functie is af te lezen 
aan het aantal vierkante meters van de kamer en 
de verstelmogelijkheden van zijn stoel. Hij heeft 
geen invloed op zijn omgeving, maar het kantoor 
wel op hem. Het is een ongelijke strijd ... " 

San Verschuuren 

De directiekamer, foto's Th ijs Wolzak, teksten 
Peter Nijhof, uitgeverij Duo/Duo, Rotterdam, 
f.45,00. 
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Tweezijdig belicht 
Eind vorig jaar verscheen de autobiografie van Ger Harmsen, voor de lezers van P&C geen onbekende. In 1992 
publiceerden we zijn artikelenserie over de historische relatie tussen links en de natuur (P&C 1992, nummers 3,4 
en 5). Maar dat is niet de reden om speciale aandacht te besteden aan Harmsens magnus oper. Een belangrijk deel 
van zijn memoires heeft betrekking op zijn ervaringen in en met de Nederlandse arbeidersbeweging, speciaal de 
CPN. Ook zijn bijdrage aan de modernisering van het marxisme is onmiskenbaar. Daarom lieten we Harmsens 
levensrelaas onder de loep nemen door twee personen die Harmsen persoonlijk kennen, gemeenschappelijke 
ervaringen met hem hebben en een kritische pen niet schuwen. P&C-redacteur Max van den Berg werkte zich door 
het levensverhaal, als kenner van de beschreven periode van binnenuit. Tegelijk vroegen we professor Wim Wert
heim om er z'n tanden in te zetten, als eminence grise van de linkse beweging, van buitenaf. Deze tweezijdige 
doorlichting brengt verschillende, maar ook vergelijkbare, aspecten aan het licht. Het echte oordeel is aan de 
lezer. 

De redactie 

Tussen mensen 
en mossen 

De Nederlandse cineast Gerard Verhagen is de ma
ker van de documentaire De Berg. De film geeft 
door middel van een aantal portretten een zeer 
kritisch beeld van de geschiedenis 
van de CPN. Toen hem de vraag 

Harmsen en de CPN 
Het hele boek getuigt van een min of meer per
manente liefde-haat verhouding met de CPN, een 

partij die al vier jaar geleden in 
Groenlinks is opgegaan. De vaak 
persoonlijk gerichte aanvallen van werd gesteld "Wanneer ga je nu 

een film over de PvdA maken?", 
wees hij de suggestie van de hand. 
"Daar zit voor een filmer geen 
hartstocht, dynamiek en spanning 
in", was zijn antwoord. 

Max van den Berg communistische zijde op Harmsen 
(de bergen laster uitgestort op de 
hoofden van Marcus Bakker en 
Joop Wolft vormen daarvoor geen 
excuus en blijven in deze boekbe-

B 0 E K E N 
De herinnering aan deze uitspraak 
komt naar boven bij het lezen van 
Herfsttijloos, het levensverhaal 
van Ger Harmsen, de historicus en Groningse 
hoogleraar in emeritaat. De marxistisch georiën
teerde professor is zijn hele leven verbonden ge
weest met vele aspecten van de Nederlandse ar
beidersbeweging. Hij is ruwweg genomen tien 
jaar lid van de CPN (1946-1958) en PSP (1964-1974) 
geweest. Sinds 1983 is hij lid van de PvdA. Daar tus
sendoor is hij betrokken geweest bij een tiental 
linkse groepjes en bladen. Niettemin neemt in Her
sttijloos de CPN 165 pagina's in beslag en wordt op 
wel een honderdtal plekken op deze partij 
teruggekomen. De PSP moet het doen met een 
tiental pagina's, de PvdA met nog geen twee 
bladzijden. 
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spreking buiten beschouwing) 
hebben hem er echter niet van 
weerhouden om op een soms re

delijke wijze de CPN te belichten. "Aan de CPN 
heb ik veel te danken, maar ik kan haar ook het 
nodige verwijten. De CPN heeft mijn verlangen 
naar kennis gestimuleerd; en door haar ben ik tot 
verdere studie en tot schrijven gekomen. Ze heeft 
me in aanraking gebracht met mensen uit de 
meest verschillende kringen en me betrokken bij 
een breed scala van acties en maatschappelijke 
problemen. Later heb ik daar als sociaal-historicus 
zeer van geprofiteerd. Maar ik heb in de CPN niet 
geleerd respect te hebben voor mensen, zelfs niet 
als zij een grote staat van dienst hadden en alleen 
af en toe ten opzichte van de marsroute van de 
partij wat uit de pas liepen." 



Er komen de laatste jaren nogal wat verwrongen 
beelden van de CPN-geschiedenis in de publiciteit. 
Ook Harmsen strooit ze lustig rond, maar weet ze 
deels te plaatsen in een historisch (koude oorlogs) 
kader. Dat onderscheidt hem van vele gelegen
heidsschrijvers. "In de jaren van de Koude Oorlog 
was er voor wie het niet bij een principiële ver
werping van de kapitalistische maatschappij wilde 
laten, geen alternatief voor de CPN. Wie in de 
Tweede Wereldoorlog het fascisme en stalinisme 
even fel veroordeelde, wie zich later gelijkelijk te
gen het Amerikaanse imperialisme en het stalinis
me keerde, had wel de innerlijke voldoening van 
het hebben van het gelijk, maar was ertoe veroor
deeld aan de kant te staan." 
Harmsen schuwde in de Koude Oorlogsjaren als 
wetenschapper soms het praktische werk aan de 
linkerkant van het maatschappelijk gebeuren 
niet. Maar zijn vaak rechtlijnige en schoolmees
terachtige optreden bracht hem in conflict met 
vele mensen, groepen, redacties en collega's. Hij 
was dan vaak, zoals hij zelf erkent, ongenietbaar. 
Als Harmsen in 1958 de CPN verlaat, wordt ook hij 
slachtoffer van de Koude Oorlog. Nog tientallen 
jaren speelt zij(, communistisch verleden in een ui
terst intolerante samenleving een negatieve rol 
bij sollicitaties en benoemingen. Op het moment 
dat de zeer belezen man, met reeksen publicaties 
achter de rug, wordt benoemd tot hoogleraar in 
Groningen, komt het in het dagblad De Waarheid 
gelanceerde begrip NAVO-professor dubbel hard 
aan. De aanvallen van radicaal-communistische 
studentengroepen in Groningen op zijn werk, zijn 
opvattingen en zijn persoon hebben Harmsen 
diep aangegrepen. Niet voor niets heeft hij alle 
schriftelijke communistische aantijgingen uitge
knipt en in een boek geplakt. Hij komt tot 66 aan
vallen van "de partij" zoals hij, in tegenstelling 
tot de PvdA en de PSP, de CPN soms noemt. 

Vanaf het midden van de jaren zestig voltrekken 
zich in Nederland grote veranderingen. De demo
cratiseringsbeweging start op de universiteiten en 
in de vakbonden. De sociale beweging tegen de 
achterstelling van Noord-Nederland, met Gronin
gen als centrum, krijgt nationale betekenis. De 
massale vredesbeweging, gestart als actie tegen 
de neutronenbom, groeit uit tot een "an de 
grootste politieke acties die ons land ooit gekend 
heeft. 
Harmsen is dan lid van de PSP en het valt hem op 
dat die partij geen wortels heeft in de arbeiders
beweging. Mede door zijn hoofdoriëntatie op 
studie en wetenschappelijk onderzoek komen bo
vengenoemde maatschappelijke bewegingen in 
een gefilterde vorm in het boek terug. De strijd
bare studentenbeweging wordt bezien vanuit de 
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hoek van een wetenschappelijk medewerker, 
wordt overgoten met competentieruzies en zit 
vol met benoemingsprocedures. De sociale bewe
ging in Groningen wordt verwoord door een 
NVV- bestuurder, die het bloed van Fré Meis wel 
kan drinken. De vredesbeweging van de jaren 
tachtig komt nauwelijks ter sprake. 
Daar staat tegenover dat de strijd van Indonesië 
tegen het Nederlandse kolonialisme de aandacht 
van Harmsen heeft getrokken. "Bij alle kritiek die 
er op haar beleid ( .... ) te brengen valt: de CPN 
streed voor de onafhankelijkheid van Indonesië. 
Velen van de duizenden Indonesië-weigeraars 
kwamen uit de kringen van de CPN voort en zij 
werden voor hun weigering zwaar gestraft." In 
1988 treedt Ger Harmsen op voor eerherstel van 
de Indië-deserteurs en eist dat ook voor Joris 
lvens. "lvens werd vlak voor zijn dood nog be
noemd tot ridder in de orde van de Nederlandse 
Leeuw, maar voor de gewone jongens die jaren 
gevangenisstraf opknapten geldt nog steeds 'Die 
im Dunkien sieht man nicht'." 

Solidariteit 
In zijn boek gaat Harmsen tevens in op zijn lid
maatschap van de PvdA. "Het moderne socialisme 
houdt echter voor mij nog steeds in solidariteit 
met achtergestelde en onderdrukten. Meer gelij
ke kansen setieppen is een manier om onze solida
riteit praktisch vorm te geven." Het is dan ook 
geen wonder dat de schrijver ernstig teleurge
steld is over het WAO-congres van de PvdA, dat in 
1991 in Nijmegen werd gehouden, terwijl de woe
dende 'achtergestelden en onderdrukten' bij de 
ingang demonstreerden en de congresgangers te
vergeefs tot andere gedachten trachtten te bren
gen. Harmsen stemt tegen dit WAO-beleid en 
keert gedeprimeerd naar huis terug. Bovendien 
stemt het hem bitter dat de PvdA niet de hand in 
eigen boezem wil steken als het gaat om de ver
werking van het koloniale verleden. 
Hij komt in een diepe depressie terecht en ziet de 
zin van alles waar hij politiek en wetenschappelijk 
mee bezig was, niet zo meer in. Hij weet deze de
pressie en het ouder worden aangrijpend te be
schrijven. Uiteindelijk tilt de liefde voor de na
tuur, voor planten, bloemen en vooral mossen 
hem weer uit het dal. Als jongen begonnen in de 
NJN, keert de zeventig-jarige professor terug naar 
het mossenherbarium. Een lezing wordt omge
werkt tot het boekje Natuurbeleving en arbei
dersbeweging. "Zoals in mijn jeugd de liefde voor 
de natuur al het andere overheerste, zo lijkt dit 
opnieuw het geval te worden in mijn laatste le
vensfase. De kring sluit zich." Zo eindigt het boek. 
Maar is de kring werkelijk gesloten? Groenlinks 
viert haar eerste lustrum. Een vernieuwende po-



ging om de ernstige milieuproblemen in nauwe 
relatie met de scherper wordende sociale vraag
stukken en de emancipatie van de achtergestelde 
mensen op te lossen. Ger Harmsen is een sociaal 
bewogen wetenschapper met een grote liefde 
voor de natuur. Toch komt Groenlinks in het 
boek niet voor en dat bevreemdt. Vergeten? 
Geen belangstelling? Dat is nauwelijks aan te ne
men. Onlangs vond een bijeenkomst van linkse 
bladen, waaronder P&C, in Utrecht plaats. Ger 
Harmsen hield een inleiding, waarin juist boven
genoemde aspecten in onderlinge samenhang 
aan de orde kwamen. De kring kan dus nog niet 
gesloten worden. 

Herfsttijloos bevat passages die lezen als een 
avonturenroman. Het boek heeft iets van een 
kruising tussen telefoonboek en flora. Het we
melt van personen- en plantennamen. Achterd
ochtige mensen zoeken hier een goedkope ver
kooptruc achter, maar Harmsen's boek wordt niet 
verkocht aan bloemen en mossen. Nee, we heb
ben te maken met een perfectionist, die zijn leven 
zo nauwkeurig mogelijk heeft bijgehouden. "Een 
dag uit mijn leven is pas echt, als deze op schrift 
vastgelegd is", zegt hij zelf. De ontelbare mensen 
die in het boek worden geciteerd, vaak met uit
;praken uit de tweede hand of opgevangen op de 
trap, op straat of in het voorbijgaan, kunnen zelf 
nagaan waar werkelijkheid overgaat in een ver
meende uitspraak of handeling. Harmsens subjec
tieve beleving van reeksen acties, maatschappelij
ke gebeurtenissen en conflicten belicht hoogstens 
een enkel aspect van het geheel. 
Harmsen zal zelf de laatste zijn om dat anders te 
zien. Hij komt dan ook graag terug op een door 
hem ontworpen tentamenvraag 'Waarin bestaat 
het vierkant van Harmsen?'. Het antwoord luidt: 
'De verhouding tussen het historisch proces, het 
spoor vol hiaten dat dit in de bronnen nalaat, de 
bevangenheid van de historicus die deze bronnen 
bewerkt, en het ideologisch vertekende beeld 
van het verleden dat hierdoor ontstaat'. 

Herfsttijloos is vooral een levensverhaal. Het boek 
gaat niet diep in op het omvangrijke oeuvre van 
Harmsen, zoals zijn studies over de Nederlandse 
jeugdbeweging, de vakbeweging en linkse poli
tieke stromingen. In dit kader is het jammer dat 
de historicus niet ingaat op de schetsen van de 
CPN-geschiedenis, zoals die door het IPSO destijds 
in enkele deeltjes werden uitgegeven en waarbij 
op een kritische, maar wel objectieve wijze het 
CPN-verleden werd belicht. Destemeer komt zijn 
privéleven aan bod. Hij is een ongemakkelijke 
mens, hartstochtelijk op zoek naar genegenheid, 
die telkens teloor gaat door zijn negatieve karak-
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tertrekken, die hij zelf onbarmhartig en bijna ex- ~~~ 
hibitionistische bloot legt. Er zijn weinig schrijvers 
en wetenschappers die een dergelijk kritisch zelf
onderzoek op zouden kunnen brengen. 

Marx' actualiteit 
Hoe komt het dat deze boekbespreking van Ger 
Harmsens levensverhaal in P&C zo tegen de CPN is 
opgeschreven? Ligt dat aan de recensent? Zeker 
een aspect. Maar de hoofdoorzaak moet worden 
gevonden in het boek zelf, waarin geen hoofd
stuk voorkomt zonder dat de CPN daarin een rol 
speelt. Bovendien is de schrijver vroeger een me
dewerker van P&C geweest en verdient dus extra 
aandacht juist in die samenhang. 
Drie en een half jaar geleden publiceerde Ger 
Harmsen een artikel in P&C waarin hij de vraag 
stelde "Heeft Marx ons nog iets te zeggen?" Hij 
schrijft hierin: "Hij (Marx) voorzag de automatise
ring en volledige eliminatie van de menselijke ar
beidskracht uit het industriële proces. De mense
lijke vrijheid situeerde hij buiten de dwangmatig
heid van het produktieproces. Benauwend gelijk 
krijgt hij met zijn prognose van het oprukken van 
de wareneconomie in alle levenssferen net zo 
lang tot alles een waar- ook elke uiting van cul- I 
tuur en wetenschap - is geworden en een prijs-
kaartje heeft. De rol van het geld heeft hij eerder 11 

onder- dan overschat. De tendens van het kapita-
lisme is geen vermenselijking maar verzakelijking 
gebleken. De moderne onpersoonlijke staatsbu
reaucratiën maken dat Marx' filosofie van de 'ver
vreemding' allerminst aan actualiteit ingeboet 
heeft." 

Terwijl velen die Harmsen destijds kritiseerden 
omdat hij niet zuiver in de leer zou zijn geweest 
thans bleek worden als de naam van Marx valt, 
wijst de verguisde professor in een politiek warrig 
tijdvak op de actuele waarde van de 19e eeuwse 
econoom-filosoof. 
De cirkel is ook bij Ger Harmsen nog niet rond. 

Max van den Berg is redacteur van P&C 

Ger Harmsen, Herfsttijloos 
Uitgeverij SUN, 736 p., f49,50 
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Een levensverhaal 

Van de hand van Ger Harmsen verscheen in de 
herfst van verleden jaar een autobiografie onder 
de titel Herfsttijloos. Deze memoires interesseer
den mij bijzonder, niet alleen van-
wege een zekere, in de loop der 

In Harmsens boek behoren zijn streven naar eer
lijkheid en telken,s weer terugkerende zelfkritiek 
tot de zeer sympathieke trekken. 

Heel uitvoerig schrijft Harmsen 
over het milieu waarin hij is opge

jaren gegroeide verwantschap in 
ons denken, maar ook vanwege 
mijn sympathie voor de persoon 

Wim.F. Wertheim 
groeid, de Indische buurt, een ar
beiderswijk in Amsterdam-Oost. 
Zoals al uit de titel van zijn levens

van de schrijyer. Ik was vooral be
nieuwd naar de manier waarop 
Ger Harmsen zijn levensverhaal 
had geordend en gedocumen-

BOEKEN 
verhaal blijkt, heeft de planten
wereld zijn leven lang niet alleen 
zijn belangstelling gehad, maar is 

teerd. Mijn vrouw Hetty Wert-
heim-Gijse Weenink en ik stonden 
in het midden van de jaren tachtig voor hetzelfde 
probleem, toen we de eerste helft van ons leven 
samen wilden vastleggen. Overtuigd van de feil
baarheid van het menselijke geheugen besloten 
we ons in hoofdzaak te baseren op schriftelijke 
documentatie (Hetty's dagboek en brieven). We 
besloten tevens niet te streven naar enige volle
digheid, maar de nadruk te leggen op perioden 
waarin we historisch belangrijke wendingen had
den beleefd. (1) 

Eerlijk en oprecht 
Toen ik Harmsens boek ter hand nam, werd mij 
aanstonds duidelijk dat zijn levensverhaal een 
volkomen ander karakter draagt. Hij heeft juist 
gestreefd naar een grote mate van volledigheid; 
een eigenschap waarvan hij zich bewust is wan
neer hij schrijft over "een soort behoefte aan 
compleetheid die mij ook op allerlei andere ma
nieren dreef en parten speelde" (pagina 733). Een 
verschil is ook, dat Harmsen er niet voor terug
schrikt heel openhartig over persoonlijke gevoe
lens en relaties te schrijven. Dat was een behoefte 
die wij niet voelden, daar wij alle nadruk wilden 
leggen op de dramatische gebeurtenissen die wij 
beleefd hadden, en op de invloed die wij daarvan 
hadden ondergaan. 
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ze ook van grote betekenis ge
weest voor zijn geestelijke ont-

. wikkeling. Welbeschouwd is door 
zijn grote kennis op botanisch gebied tijdens de 
oorlog zijn tewerkstelling in Duitsland voor hem 
minder traumatisch verlopen dan voor veel van 
zijn lotgenoten. 

Heel beslissend voor Harmsens ontwikkeling zijn 
de jaren geweest waarin hij na de oorlog binnen 
de CPN een belangrijke rol speelde, vooral als er
kend theoreticus. Hij beschrijft, alweer met grote 
oprechtheid, zijn geleidelijke ontwikkeling tot cri
ticus van een partijapparaat, waarin volstrekte 
gehoorzaamheid aan de door de hoogste baas 
opgelegde 'lijn' werd geëist. Geleidelijk groeide 
hij uit tot een onafhankelijk denker, die niet on
trouw werd aan zijn maatschappelijke idealen, 
maar wel de geestelijke dictatuur en onverdraag
zaamheid afwees, die binnen dat stalinistische ap
paraat heerste. Voor hem was, zoals voor vele an
deren, de ontluistering in 1956 van de Sovjet-lei
der Stalin een beslissende gebeurtenis. 

Marxisme 
Harmsens ontwikkeling tot onafhankelijk denker 
is zeker in belangrijke mate bevorderd door zijn 
tilsofie-studie aan de Universiteit van Amsterdam. 
In die jaren kwam hij onder sterke invloed van 
Prof. Dr. H.J. Pos. "Een Nederlandse filosoof van 



Europese faam", noemt Harmsen hem. Volgens 
mij terecht, vatte Harmsen een grote bewonde
ring op voor Pos. Hij schrijft (pagina 280/1): "Het 
ging Pos om de waarheid ( ... ) Zelden werd het re
delijke denken hartstochtelijker verdedigd dan 
door Pos. Geen dogma of vooroordeel liet hij gel
den. Een eenmaal behaald denkresultaat stond 
steeds opnieuw ter discussie". 
Het is begrijpelijk dat ondanks Pos' met Harmsen 
gedeelde bewondering voor "de denkkracht en 
bewogenheid van Marx" (pagina 282), de dogma
tische beperktheid en onverdraagzaamheid van 
de CPN-leiding voor Harmsen op den duur cnver
dragelijk zou worden. 
Na Pos' dood in 1955 moest Harmsen een ander, 
historisch, promotie-onderwerp, en een andere 
promotor kiezen. Dat werd Presser. Harmsen be
schrijft het eerste bezoek, dat hij aan Presser 
bracht (pagina 254). Dit bezoek leidde tot een ze
kere relativering in een recensie, die Harmsen 
over Pressers boek Amerika: van kolonie tot we
reldmacht in Politiek en Cultuur zou publiceren. 
Mij vertelde Presser dat hij aan het eind van dit 
bezoek aan Harmsen had gezegd: "U moet als 
CPN'er maar niet te vaak bij mij komen, want u 
bent in wezen een twijfelaar". 

Zelf kwam ik in de jaren zestig met Harmsen nau
wer in contact. In zijn boek vind ik op pagina 414-
416 een passage over de meer negatieve houding 
tegenover het marxisme, die hij geleidelijk had 
ontwikkeld. In een artikel over Oorsprong en we
zen van het Stalinisme, probeerde hij zich er re
kenschap van te geven in hoeverre zijn opvattin
gen op wezenlijke punten veranderd waren. Hij 
schrijft nu: "Een eenmaal aanvaarde kijk op mens 
en wereld laat ik niet gemakkelijk los -een dog
matische inslag die herhaaldelijk heeft gebotst 
met mijn respect voor de feiten. Op onderdelen 
verander ik gemakkelijk van mening; van een 
overtuiging als geheel stap ik moeilijk af. Toch 
noemde ik me, niet uit tactische overwegingen, 
maar uit innerlijke onzekerheid, allang geen 
marxist meer". Harmsen werkt dit verder uit: "De 
rustgevende vooronderstelling dat aan de maat
schappelijke ontwikkeling onwrikbare wetten ten 
grondslag lagen die van de opkomst van het com
munisme een onontkoombaar en noodzakelijk 
gebeuren maakte, was 'ad oculos' onjuist geble
ken en ik schrapte deze uit mijn denken. Daarmee 
verviel ook de rol van het proletariaat als verlos
ser der mensheid. Determinisme en teleologie 
probeerde ik uit mijn denken te elimineren. Al 
ben ik dus geen marxist meer, wel word ik nog 
steeds door Marx geïnspireerd -maar ook door de 
socialistische denkers vóór hem. De toekomst ligt 
echter open en kan ook met een gruwelijke on-
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dergang van de mensheid eindigen". ~~~~ 
Deze gedachtengang, die voor mij de kern van 
Harmsens in de jaren zestig gerijpte visie vormt, 
kan ik nog steeds vrijwel woord voor woord on
derschrijven. 

Onnauwkeurigheden 
Er komen in het boek ook historisch belangrijke 
nieuwe gegevens voor, zoals Harmsens bezoek 
aan de DDR in 1972 (Pagina 518). Hij schrijft: "We 
werden meegenomen naar de 'muur' om de lange 
rij portretten te bekijken van de dienstplichtigen 
die, terwijl ze op wacht hadden gestaan, vanuit 
de hoge ruïnes aan de grens met West-Berlijn 
door sluipschutters doodgeschoten waren". 
Ik heb nooit gehoord van processen, in West
Duitsland toen of nu gevoerd tegen deze moorde
naars, die zich niet eens op een bevel van hoger
hand konden beroepen. 

Blijft de vraag hoe het staat met de documenta
tie, die aan Harmsens levensverhaal ten grondslag 
ligt. Hier kan ik alleen afgaan op bepaalde de
tails, die ik persoonlijk kon controleren. Voorop 
wil ik stelllen, dat ik beslist niet behoor tot dege
nen, die hem zijn levensverhaal 'niet in dank zul-

len afnemen', zoals hij in zijn Woord Vooraf anti- ~~~ 
cipeert. Integendeel. Ik voel me door een aantal 
passages waarin hij mij noemt bepaald vereerd. 
Maar in zijn beschrijving van concrete gebeurte
nissen, waarvan ik nauwkeurig op de hoogte ben, 
mede op grond van door mij opnieuw geraad
pleegde bronnen, heb ik enkele onnauwkeurig
heden aangetroffen; niet op wezenlijke punten, 
maar in betrekkelijk onbelangrijke details. Ik 
neem dus aan, dat hij in deze gevallen op zijn ge
heugen is afgegaan. 
Enkele voorbeelden. Zo vergist hij zich op pagina 
427 in enkele details als hij over een suggestie van 
mijn kant schrijft om zich beschikbaar te houden 
voor een lectoraat moderne Aziatische geschiede
nis. Hij noemt voorts op pagina 317 Lily Clerkx ten 
onrechte een op etnologisch gebied "deskundige 
partijgenoot". Ik weet met volstrekte zekerheid, 
dat zij, hoewel opgegroeid in een communistisch 
milieu, zelf nooit tot de CPN is toegetreden. 
Harmsen had overigens zelf kunnen bedenken, 
dat in het bewuste jaar 1957 een partijgenoot van 
hem het stellig niet zou hebben aangedurfd om 
op wetenschappelijke gronden fundamentele kri
tiek uit te oefenen op de etnologische theorieën 
van Friedrich Engels, een van de aartsvaders van 
het marxisme! 
Ten slotte klopt ook de beschrijving van een inci
dent in de redactie van Oe Nieuwe Stem niet met 
de feiten. Op pagina 440 schrijft Harmsen dat ik 
"eigenlijk vond ( ... ) dat stukken van redacteuren 
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zonder meer geplaatst dienden te worden", en 
op die grond een door mij ingediend stuk, toen er 
kritiek op kwam uit de redactie, terugtrok. De 
zaak lag echter geheel anders. Waar ik mij in dit 
geval over beklaagde was dat een reeds in de ver
gadering besproken en aanvaard stuk niet werd 
geplaatst wegens onoverkomenlijke bezwaren 
van een mederedacteur, die deze pas na de verga
dering en buiten mijn aanwezigheid had geuit. 
Maar ik acht het heel goed mogelijk, dat Harm
sen, die pas begin 1967 tot de redactie was toege
treden, niet wist dat ik voor inzendingen van re
dacteuren juist géén uitzonderingspositie wenste. 

Document humain 
Ik hoop zeer, dat deze paar vergissingen niet re
presentatief zijn voor het hele boek. Ik zou dat 
zeer betreuren omdat ik het boek juist heel waar
devol vind. Ik krijg de indruk dat Harmsen aan 
deze autobiografie niet als historicus heeft ge
werkt, die elk detail controleert. Over zijn leer
meester Pos schrijft Harmsen, dat historisch on
derzoek diens liefde niet had, en hij citeert een 

58 

uitspraak van Pos over Harmsen, die hier mis
schien van toepassing is: "Over mij zei hij dat ik 
het voordeel had een slecht geheugen te bezit
ten. Daardoor kon ik niet gehinderd door details, 
beter de grote lijnen trekken en vasthouden" (pa
gina 280). Dit beeld zou ook in het geval van dit 
boek kunnen kloppen; dat men dus niet in de eer
ste plaats als een echte weergave van de histori
sche waarheid zou moeten opvatten, maar eerder 
als een persoonlijk document humain. 

Wim F. Wertheim is emeritus hoogleraar sociologie 

Noten: 
(1) Wim F. Wertheim en Hetty Wertheim-Gijs Wee

nink, Vier wendingen in ons bestaan: Indië ver
loren, Indonesië geboren, Uitgeverij De Geus, 
Breda 7991. 

Ger Harmsen, Herfsttijloos. 
Uitgeverij Sun, 736 p., f 49,50 
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POEZIE 
Hans Groenewegen 

Begin 
"Ik zie het binnene; het buitene 
construeer ik." Deze regel vinden 
we in de tekst Notities van een weg
gejaagde arts, die deel uitmaakt 
van de dichtbundel Oe ingeland van 
Tonnus Oosterhoff. Fascinerende, 
mooie woorden zijn dat, 'het bin
nene' en 'het buitene'. De dichter 
schreef niet: "dat wat binnen is; dat 
wat buiten is." In het nieuwe zelf
standig naamwoord dat hij maakt, 
weet hij de suggestie te leggen dat 
wat zich binnen bevindt niet wille
keurig is. 'Het binnene' suggereert 
een eigen rijk met een eigen struc
tuur en eigen wetmatigheden. 
Voor 'het buitene', dat er in de zin 
op volgt, lijkt hetzelfde te gelden. 
Of dat echter werkelijk zo is kunnen 
we ons afvragen. Oosterhoff laat de 
arts in deze tekst 'het buitene' ver
binden met het werkwoord 'con
strueren'. Daarmee ontstaat een 
spanning tussen de eerste associatie 
van het eigene van 'het buitene' en 
de betekenis dat datzelfde 
'buitene' het produkt is van dit 
sprekende individu. De volgorde in 
de mededeling doet nog wel ver
moeden dat de manier waarop de 
voor iedereen zichtbare buitenkant 
wordt gemaakt, is bepaald door de 
innerlijke geschouwde wetmatig
heden. Misschien mag je er zelfs in 
lezen, dat de arts 'het buitene' 
construeert om ook aan zijn blinde, 
oningewijde medemensen te laten 
zien hoe de innerlijke samenhang 
der dingen is. 

De arts die Oosterhoff in deze noti
ties aan het woord laat komen, 
heeft een op het eerste gezicht niet 
gangbare manier om de relatie tus
sen binnen en buiten te leggen. 
Normaal gesproken zien de mensen 
de buitenwereld, en construeren op 
grond van hun ervaring daarmee 
een innerlijke samenhang der din
gen. Mocht iets van wat ze waarne
men niet kloppen met de veronder
stelde innerlijke samenhang, zijn ze 
er over het algemeen van overtuigd 
dat zij hun constructie moeten aan
passen. Zo niet deze arts. Hij ziet 
het onzichtbare en construeert het 
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zichtbare. De suggestie van zijn no
tities is, dat hij 'het buitene' zo 
construeert, dat het verwijst naar of 
voldoet aan de innerlijke samen
hangen die voor zijn ogen helder 
zijn. Dat betekent in zijn geval, dat 
hij zijn patiënten naar die inzichten 
behandelt. Zo beschrijft hij het zelf: 
"Wat kende ik de weg in het li
chaam van mijn boeren. Mijn hand, 
onderaan ingebracht, vond vanzelf 
de weg omhoog, kwam uit de keel 
weer tevoorschijn; voor mijn hand 
bestaat geen donker." 

Nu geeft Oosterhoffs arts een prak
tijk weer die niet de normale is, 
maar hij staat er niet alleen in. Hij 
mag zich verbonden weten met 
mystici en marxisten, sectariërs en 
seksisten, gekken en genieën, uit
vinders en uittreders, schizofrenen 
en schuivers, psycho-analytici en pa
cifisten, denkers en dichters. Alle
maal zijn zij figuren die buiten de 
normale werkelijkheid staan en er 
een andere kijk op hebben. Zij hoe
den een geheim van de wereld. 
Sommigen van hen zien dat als hèt 
geheim van de wereld. Zij kennen 
'het binnene'. Zij construeren 'het 
buitene', soms om anderen te over
tuigen van hun inzicht in hoe de 
wereld werk el ijk functioneert. 
Soms voegen zij de feiten zo, dat 
wij inderdaad plotseling het ge
heim van hun wetmatigheden 
doorzien. Soms vervoegen ze de fei
ten om aan hun veronderstelde in
zichten te kunnen blijven vasthou
den. Zij balanceren allemaal op de 
smalle rand tussen zien en fantasie. 

Figuren als de arts van Oosterhoff 
zijn buitenstaanders en tegelijk uit
geslotenen. Als randfiguren dro
men ze tussen onmacht en almacht. 
Niet toevallig heet deze tekst Noti
ties van een weggejaagde arts. Wie 
naar eigen inzicht aan het constru
eren slaat, komt vroeg of laat in 
botsing met het bevoegd gezag. Hij 
tast machtsverhoudingen aan. 
Want op zijn minst maakt hij zicht
baar dat wat in de wereld als nor
male gang van zaken geldt, onder
hevig is aan toeval en willekeur. De 
uiterlijk zo evidente wetmatighe
den van onze maatschappelijke li
chamen en zielen, blijken evenzeer 
op wankele vooronderstellingen 
gebaseerd. Dàt geheim van de men
selijke samenleving, schouwen alle 
uitgestotenen. Zij ervaren, soms on
bestemd, de dreiging en het ge
weld dat uitgaat van de (maat-

schappelijke) werkelijkheid als die 
de wankelheid van haar vooronder
stellingen niet langer binnen kan 
houden. 
Tonnus Oosterhoff is bij uitstek een 
dichter die dergelijke dreiging voel
baar maakt. In het gedicht Lagune 
bijvoorbeeld, opent hij met de 
waarneming van een in wind bewo
gen zee: 'De wind wrijft de zee al
weer blinkend'. In vier regels ont
vouwt hij een raadselachtig en ver
leidelijk zeebeeld. Dan echter 
dringt een vreemd geluid tot het 
gehoor door: 'Wat is dat majestu
eus steunen?. Zijn antwoord in de 
laatste regel keert de blinkend ver
leidelijke deining om in de dreigen
de tekens van een onbegrijpelijke 
strijd: 'In het diepst van de zee wor
stelen walvissen met kraken.' 
Oosterhoffs gedichten roepen 
steeds weer de gewaarwording op 
dat de vooronderstellingen van 
waaruit mensen leven en waarne
men wankel zijn. Ook zijn eigen 
vooronderstellingen ondergraaft 
hij keer op keer. In het volgende 
gedicht weet hij nog een stap ver
der te zetten dan in de tekst van de 
arts. De laatste is zich van zijn te
genbeeld van de werkelijkheid nog 
net zo zeker, als diegenen die hem 
een dwaas noemen, zeker zijn van 
hun werkelijkheidsbeeld. Hier, in 
dit gedicht, echter zijn binnen en 
buiten hopeloos in elkaar verward 
en daarmee gaat ook de vaste 
plaats van de waarnemer/buiten
staander verloren. 

Bussen hebben toch dikwijls 
een spiegelende ruit overdwars 
achter de deur in het midden? 

In de zon staat de bus te wach
ten op vertrek. 
De ik- meer ogen op de goede 
plaats-
zit op de stoel achter die ruit. 

Over het trottoir lopen twee 
vrouwen op elkaar toe, 
een jongere, een oudere. 
De ene zie ik door het glas, 
de andere als spiegeling. 
Hun omtrekken vallen samen: 
één oudjonge vrouw. 

Ze kennen elkaar niet, 
passeren naast het scherm 
en verschijnt opnieuw op de 
rug. 

Maar nu begint het: 
goede plaats waarvoor? 

------·---·· 
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De spiegelende ruit in de bus ver
smelt en vermenigvuldigt de be
trokkenen op een eigenzinnige 
manier. De waarnemer, in de twee
de strofe al vervreemdend 'de ik' 
genoemd, krijgt er 'meer ogen' 
door. Dat blijkt niet alleen te ko
men doordat hij zijn eigen ogen 
ook nog als spiegelbeeld ziet, maar 
tevens doordat hij voor zich en ach
ter zich kan zien. Wie van de beide 
geziene vrouwen nu spiegelbeeld 
is, blijft onduidelijk. Weliswaar 
wordt in de derde strofe eerste de 
jonge vrouw genoemd, in hun sa
mensmelting echter staat de oude 
weer voorop. Buiten de bus zijn ze 
van elkaar gescheiden, staan ze 
zelf in geen enkele relatie met el
kaar (ze groeten elkaar niet) in de 
binnenwereld van het hoofd van 
de waarnemer in de bus waarin 
hun beider (spiegel)beelden sa
menvallen zijn ze één bestaans
vorm. Dat is exact uitgedrukt in de 
wisseling van het meervoud en en
kelvoud van de werkwoorden in de 
vierde strofe. Dan tot slot blijkt de 
duizeling van aanwl!zigheid en af
wezigheid van betrekkingen gevol
gen te hebben voor de waarnemer 
van 'het binnene' en het 'buitene' 
zelf. Is in strofe twee de vermenig
vuldiging in de ruit nog een garan
tie voor de vermenigvuldiging van 
het plezier van de treffende waar
neming van 'de ik', in de laatste 
strofe blijkt ook zijn 'goede plaats' 
niet zeker. In dit gedicht is een ver
schuiving in het 'het buitene', het 
ongeziene passeren van de twee 
vrouwen, verantwoordelijk voor de 
desoriëntatie van 'de ik'. En bij die 
desoriëntatie begint het. 
De gedichten van Tonnus Ooster
hoff desoriënteren. Daarmee bren
gen ze de vaste oriëntatie van de 
lezer in beweging. Dat is een be
gin. 

Tonnus Oosterhoff, 
De ingeland. 
Uitgeverij De Bezige Bij. 
f 29,50 ISBN 90-234-4717-4. 
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BOEKEN 
Wim F. Wertheim 

Droom en 
ontwaken 

Hans Olink noemt zijn boek over 
'drie Nederlandse idealisten in Sov
jet-Rusland' Oe vermoorde Droom. 
Op de achterflap wordt de schrijver 
aangeduid als 'historicus en journa
list'. Van journalistieke oppervlak
kigheid valt in het boek niets te be
speuren; de historische grondigheid 
daarentegen waarmee Olink zijn 
onderzoek naar nauwelijks te ach
terhalen feiten en achtergronden in 
een ver land en uit een nog verder 
verleden heeft volbracht, verdient 
de hoogste lof. Verschillende keren 
heeft Olink in de afgelopen jaren 
Rusland bezocht, met ooggetuigen 
gesproken en zelfs de archieven van 
KGB en andere Sovjet-instanties 
kunnen bestuderen. 

Het uit het boek oprijzende beeld 
van de wijze waarop het stalinisti
sche regime, vooral in de tweede 
helft van de jaren dertig, buiten
landse experts en sympathisanten, 
evengoed als intellectuelen onder 
haar eigen landgenoten, behandel
de is ijzingwekkend. Volgens Olinks 
boek (pagina 118) ging het regime 
in die jaren uit van "150.000 onbe
trouwbaren in de gehele Sovjet
Unie", dus één op de duizend. Dat 
cijfer wijst erop dat de brede massa 
van arbeiders en kolchoz-boeren 
gewoonlijk veel minder dan de ste
delijke intellctuelen onder de 
staatsterreur te lijden had. 
Bij deze terreur vergeleken valt de 
gewetensdwang, in ons eigen land 
door stalinisten toegepast op onge
hoorzame partijgenoten natuurlijk 
volkomen in het niet. In Sovjet-Rus
land was het voor de bedreigden 
een• kwestie van leven en dood, en 
dikwijls een lot van jarenlange ge
vangenschap onder ellendige om
standigheden. En het ergste uit mo
reel oogpunt was misschien, dat en
kelen uit de gemeenschap van Ne
derlandse communisten zich leen
den tot het bespionneren en bij 
GPOE of NKVD aanbrengen van Ne
derlandse geestverwanten. De uit
voerige citaten uit verslagen over 
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Dirk en Francisca Schermerhom van 
de hand van een zekere Siewertsz 
van Reeserna zijn van een bloedstol
lende griezeligheid. 

Als de titel van Olinks boek Oe ver
moorde droom op één van de 
bsproken 'drie Nederlandse idealis
ten' van toepassing is, dan is het 
wel op Dirk Schermerhorn. De pres
taties van deze ingenieur bij de 
aanleg van de Turksib-spoorlijnen 
door Siberië, in het belang van de 
industriële opbouw van de Sovjet
Unie, waren blijkbaar van dien aard 
dat hij op hoogst verantwoordelijke 
posten werd benoemd. Hij bleef 
ook in de jaren dertig een gelovig 
aanhanger van het Sovjet-systeem 
en schreef steeds weer enthousiaste 
brieven aan zijn familie in Holland, 
waaronder zijn na de oorlog be
roemd geworden broer Ir. Willem 
Schermerhorn. Maar hij behield een 
zekere naiëve rondborstigheid als 
Noord-Hollandse boerenzoon, die 
zelfs dacht tegenover zijn hoogste 
chef Kaganovitsj, zwager van Stal in, 
zijn kritische mening over diens be
leid niet voor zich te hoeven hou
den. Het einde was, dat hij werd ge
arresteerd wegens contacten met 
'Trotskisten'. In november 1937 
werd hij geëxecuteerd vanwege 
"deelname aan een samenzwering" 

"en pogingen om "de opbouw van 
het communisme" te saboteren! 

Er komen ook andere Nederlanders 
in het verhaal voor, die hun enthou
siasme voor het Sovjet-communis
me met de dood moesten bekopen 
(Wim Rutgers, zoon van Sebald) of 
vele jaren in gevangenschap moes
ten doorbrengen. Ik noem Francisca 
Schermerhorn, die omstreeks 1953 
in gevangenschap stierf maar even
als haar man Dirk na 1956 weer 
posthuum werd gerehabiliteerd; 
Peggy Schuhmacher, vrouw van 
Thijs Wiessing, en tijdens de oorlog 
ook een Khoonzoon en een 
schoondochter van Sebald Rutgers. 

Wat de twee andere hoofdfiguren, 
Sebald Rutgers en Thijs Wiessing 
betreft, ben ik met de titel van 
Olinks boek minder gelukkig. Of 
Thijs Wiessing ooit werkelijk van 
een ideale Sovjet-maatschappij 
heeft gedroomd, wordt uit het 
boek niet duidelijk. Eigenlijk past 
zijn levensbeschrijving, hoe interes
sant ook op zichzelf, niet in het ka
der van de Nederlandse idealisten. 
Uit de door Olink opgediepte gege-
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vens komt veeleer een figuur naar 
voren, die al spoedig na aankomst 
in Rusland maar één doel had: veel 
vrouwen te 'versieren' en zichzelf 
zo goed mogelijk door alle moeilijk
heden en gevaren heen te redden
misschien soms wel ten koste van 
lotgenoten. 

Ten opzichte van de hoofdfiguur in 
het boek, Ir. Sebald Rutgers, zou ik 
ook niet van 'een vermoorde 
droom' willen spreken. Toen Rut
gers op ongeveer veertig-jarige 
leeftijd besloot zich, met zijn vrouw 
Bartha, in dienst te stellen van de 
opbouw van Sovjet-Rusland, was hij 
al een man met een rijpe ervaring, 
zowel op politiek gebied als in zijn 
hoedanigheid van manager en in
genieur. Zijn bijdrage als ontwerper 
en leider van het vooral door vrij
willigers uit het Westen totstandge
brachte Koezbas-project was van 
geweldige betekenis voor de indus
trialisatie van het land. Olink be
schrijft hoe hij in Siberië nog steeds 
als stichter van het Koezbas-project 
geëerd wordt. Het mijnbouwkun
dig en industrieel complex zou ook 
een ongelooflijk belangrijke factor 
worden bij de verdediging van het 
land tegen de aanval door het Hit
Ier-regime. 
De door Olink niet vermelde, in on
derling tussen Rutgers en Lenin op
gestelde, voorwaarden voor de aan 
het project werkende buitenlandse 
vrijwilligers, zouden nog steèds als 
model kunnen dienen voor ieder 
ontwikkelingshulpproject in een 
Derde Wereld-land. Behalve de ver
plichting om alle conflicten aan de 
beslissing van het Sovjet-gezag te 
onderwerpen, werd ook bepaald 
dat alles moest worden gedaan om 
een vriendschappelijke verhouding 
te kweken met de Russische boeren 
en arbeiders, en om wantrouwen 
en nijd te overwinnen. 

Natuurlijk heeft Rutgers ook een 
aantal ernstige teleurstellingen on
dervonden; zoals toen de Sovjet
staat omstreeks 1927 het vrijwilli
gersproject in Koezbas overnam en 
van het onder Rutgers leiding tot
standgekomen efficiënte manage
ment weinig overliet. Overigens 
vergist Olink zich waar hij op pagi
na 79 schrijft dat 'het communisme' 
onder Rutgers beleid 'een utopie' 
bleef. Communisten, zowel in de 
Sovjet-Unie als in Nederland, wisten 
heel goed dat aan een toekomstige 
opbouw van een ideale 'communis-
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tische' samenleving een lange 'so
cialistische' opbouwperiode vooraf 
moest gaan, met beloning naar ar
beid, zolang de goederenvoorzie
ning schaars bleef. 
Een tweede, nog veel ernstigere te
leurstelling was dat Sebald Rutgers, 
meer ervaren dan Dirk Schermer
hom, in 1938 begreep dat hij met 
zijn vrouw nog net op het nippertje 
de Sovjet-Unie moest verlaten en 
naar Holland terugkeren. Maar de 
ergste klap voor hen was natuurlijk 
de dood van hun zoon Wim tijdens 
de oorlog, waarbij het vermoeden 
van een op hem gepleegde moord 
in Olinks boek niet ontbreekt. (1) 

En toch heeft Rutgers zijn geloof in 
de toekomst van het communisme 
nooit verloren. In 1956, na de dest
alinisatie, was hij opgelucht dat 
vele van zijn vrienden, die in de late 
jaren dertig waren gedood of opge
pakt, gerehabiliteerd werden. En 
de laatste woorden tot mijn vrouw 
en mij, toen hij in 1962, op 82-jarige 
leeftijd doodziek in het Lichten
berg-ziekenhuis in Amersfoort was 
opgenomen, waren: "Wat in Cuba 
gebeurt, is geweldig, hè?" 
We moeten hierbij niet vergeten, 
dat in de tijd, waarin Rutgers stierf, 
ondanks alle kritiek er toch reden 
voor hem was om trots te zijn op de 
geweldige bijdrage van het Russi
sche volk tot de overwinning op 
Hitler-Duitsland; en dat in die tijd 
de Sovjet-Unie, in de jaren twintig 
begonnen als een achterlijke natie, 
uitgegroeid was tot één van de Gro
te Twee in de wereldpolitiek. Het is 
jammer, dat zulke positieve ele
menten in de door idealisten als 
Rutgers tot zijn dood volgehouden 
visie op wat er in de praktijk van de 
'droom' was terechtgekomen, in 
het overigens als historisch werk 
heel knappe boek van Olink niet tot 
hun recht komen. 

Hans Olink, Oe vermoorde 
droom: Drie Nederlandse 
idealisten in Sovjet-Rusland. 
Uitgeverij Nijgh en Van Dit
mar. 224 p., f 39,90 

(1) Gertrude Trincher-Rutgers, Das 
Haus in Miass: Odyssee einer Kin
derarztin, Verlag für Geselschafts
kritik, Wien 1993, p. 95/6. 

Salvador 8/oemgarten 

Op zoek naar 
George Fles 

De in 1957 geboren journalist Thijs 
Berman schreef een boeiend en 
aangrijpend verslag over zijn zoek
tocht naar de laatste levensperiode 
van zijn idealistische oudoom Geor
ge Fles in de toenmalige Sovjet
Unie. In de familie Berman was wel
iswaar het bestaan van George Fles, 
een jongere broer van Thijs joodse 
grootmoeder Clara Berman-Fies, 
niet zonder meer verzwegen. Maar 
het verlies van zo veel joodse ver
wanten tijdens de oorlog en het feit 
dat in het communistische gezin 
Berman het geen bon ton was de 
Sovjet-Unie te bekritiseren, had 
toch tot gevolg dat Thijs eerst lang 
na de destalinisatie van familiele
den vernam dat oudoom George in I 
1936 in de Sovjet-republiek Georgië 11 
was gearresteerd en daarna vrij ze-
ker ten offer was gevallen aan de 
stalinistische terreur. 
Min of meer toevallig lukte het Ser
man in 1991 een belangrijke tip op 
te lichten van de sluier welke Geor
ge Fles geheimzinnige verdwijning 
in de Sovjet-Unie tot dusver aan het 
oog had onttrokken. Als Moskous 
correspondent van een aantal Ne
derlandse media reisde hij in april 
1991 met zijn Russische secretaris 
Sergei naar de republiek Georgië 
om verslag uit te brengen over de 
strijd met het afgescheiden Zuid
Ossetië. 

In de hoofdstad Tblisi (Tiflis) kwam 
Berman te weten dat er zich nog 
steeds een dossier-Geerge Fles in 
het plaatselijk KGB-archief bevond. 
Op voorspraak van president Gam
sachoerdia kreeg hij inzage in het 
bewuste dossier. Weliswaar moch
ten de dossierstukken niet worden 
gecopieerd, maar Bermans metge
zel Sergei kon wel de belangrijkste 
passages al voorlezend op de band 
vastleggen. Achteraf bleek dat een 
geluk te zijn: het archief werd an
melijk een jaar later tijdens hevige 
gevechten in Tblisi door brand ver
nietigd. 
De band bleek uitvoerige informa-



tie te bevatten over ondermeer de 
maandenlange verhoren in 1936 en 
1937 van George Fles. Het is een van 
de vele treurige geschiedenissen 
van een idealistische communist, 
die zich niet bewust enig kwaad te 
hebben verricht tegenover de Sov
jet-Unie en kameraad Stalin, wordt 
geconfronteerd met de meest 
waanzinnige beschuldigingen. Het 
heeft de KGB overigens veel moeite 
gekost het verzet van George Fles 
te breken. Verder dan het erkennen 
van fouten is Fles nooit gegaan. Ca
tegorisch bleef hij ontkennen ver
raad jegens de Sovjet-Unie en de 
heilige communistische zaak te 
hebben gepleegd. Het enig bezwa
rend materiaal waar de KGB beslag 
op wist te leggen was een nummer 
van het emigrantentijdschrift Die 
Samlung dat Georges vader Louis in 
grote argeloosheid vanuit Neder
land had gestuurd. Ongelukkiger
wijze bevatte het tijdschrift een ar
tikel van Leo Trotski. En dit artikel 
gebruikten de ondervragers om 
hun hond George Fles mee te kun
nen slaan. 
In april 1937 werd Fles naar Moskou 
overgeplaatst en een paar maan
den later veroordeeld tot een vrij
heidsstraf van vijf jaar. Vast staat 
dat hij na zijn veroordeling nog een 
tijd lang in Smolensk gevangen zat. 
Waarschijnlijk is hij daar nog voor 
het uitbreken van de Tweede We
reldoorlog gefusilleerd. 

Thijs Serman heeft zich niet be
perkt tot het uitzoeken van de ge
beurtenissen die leidden tot het fa
tale einde van zijn oom. Door ge
sprekken met mensen die George 
goed gekend hebben, slaagde hij er 
bovendien in een indringend beeld 
te schetsen van diens levenswijze en 
persoonlijkheid. George was de 
jongste van de zes kinderen van 
Louis en Céline Fles. Dank zij vader 
Fles, die een bloeiende handel in 
kantoorbenodigheden dreef, kwam 
het in de Amsterdamse Frans van 
Mierisstraat gevestigde gezin in 
materieel opzicht niets tekort. Louis 
Fles en zijn vrouw waren bewust as
similerende joden, die zich zowel 
distantieerden van de joodse religie 
als van de door zionisten gekoester
de joods-nationale gedachte. Als 
vrijdenker schreef Louis Fles in de 
jaren dertig een aantal brochures 
waarin hij de SOAP-leiding verweet 
te pacteren met de confessionelen 
en ondermeer Henri Polak ten on
rechte diens zogenaamde zionisme 
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voor de voeten wierp. 
In 1932 ging George, 24 jaar oud, 
als overtuigd communist naar Rus
land. Nadat hij als free-lancvertaler 
erin was geslaagd zich een mini
mum inkomen te verschaffen, liet 
hij een jaar later zijn Engels-joodse 
vrouw Pearl Rimel overkomen. Na 
enige omzwervingen, vond hij ten
slotte een vaste baan als vertaler bij 
de sterrewacht in het Kaukasische 
dorpje Abastoemani. In 1936 ver
trekt Pearl naar Engeland om daar 
te bevallen. George zou later vol
gen, maar een maand na het ver
trek van zijn vrouw wordt hij naar 
de gevangenis in Tblisi overge
bracht. Het zou nog vrij lang duren 
voordat Pearl op de hoogte wordt 
gesteld van de arrestatie. 

Na Georges veroordeling reisde 
Louis Fles naar de Russische hoofd
stad in de vergeefse hoop nog iets 
voor zijn zoon te kunnen doen. De 
oudste broer Barthold, als literair 
agent in New York gevestigd, pro
beerde na de mislukte actie van zijn 
vader hetzelfde te bereiken. Maar 
ook hij kreeg bij de diverse instan
ties in Moskou nul op het rekest. 
Louis Fles, overtuigd als hij was van
wege een aantal anti-fascistische 
radio-toespraken op een Duitse 
zwarte lijst te staan, pleegde bij de 
Nederlandse capitulatie in mei 1940 
zelfmoord. Zijn vrouw Céline maak
te twee jaar later een eind aan haar 
leven op het moment dat ze naar 
Westerbork zou worden vervoerd. 
Vlak voordat George naar zijn eind
bestemming Smolensk werd ge
stuurd wist hij nog een kort briefje 
in het Russisch voor Pearl naar bui
ten te smokkelen. Hij bezwoer zijn 
vrouw hierin te hertrouwen, omdat 
hij 'de lange donkere nacht' niet 
zou overleven. Pearl sloeg deze 
raad in de wind. Tot haar dood in 
1982 bleef zij hopen op een miracu
leuze terugkeer van George. 

Bijna twee jaar duurde Thijs Ber
mans speurtocht naar het einde van 
zijn oudoom. Naast dossier- en pro
cesstukken in Tblisi en Moskou 
raadpleegde hij vrijwel iedereen in 
Nederland, Rusland, Frankrijk, En
geland en Amerika, die George Fles 
had gekend. Bepaald aangrijpend is 
Bermans onderkoeld sober relaas 
van de ontmoeting in een Londense 
buitenwijk met Pearls zuster Hetty 
Rimel en haar man Reginald Bower. 
Tot 1955 waren ze lid van de Britse 
communistische partij geweest. 

Ook na hun desillusie over de ont
wikkeling van de Sovjet-Unie ble
ven ze trouw aan de marxistische 
ideologie. Beiden hadden George 
in London voor zijn vertrek naar 
Rusland leren kennen als een sym
pathieke levenslustige jongeman 
met grote culturele belangstelling 
en een sterk idealistische inslag. Zij 
hadden nooit geloofd dat George 
als trotzkistisch agent in de Sovjet
Unie had gespioneerd. Het lot van 
hun zwager was voor hen echter 
geen reden geweest om hun geloof 
in de betekenis van de Sovjet-Unie 
voor de emancipatie van de arbei
dersklasse op te geven. Als Berman 
vertelt wat er precies met George is 
gebeurd en bovendien een in de 
gevangenis van hem gemaakte foto 
laat zien, komt het tragische verle
den voor hen al te dicht bij en kan 
Georges schoonzuster haar tranen 
niet meer bedwingen. 

Th ijs Serman maakt er geen geheim 
van dat zijn onderzoek naar het el
lendige einde van zijn vergeten ou
doom tevens diende om zijn eigen 
plaats te bepalen in het heden als 
kind van gedeelte I ijk joodse com
munisten. Op indringende wijze 
laat hij de lezers getuige zijn van 
zijn in wezen dubbele speurtocht. 

Th ijs Berman, Op zoek naar 
George Fles; het einde van een 
Hollandse revolutionair in de 
Sowjet-Unie. Uitgeverij Van 
Gennep, Amsterdam 1993, 
192 p., f 34,50 

BOEKEN 
Joop Morriën 

Jakarta, 
Jakarta 

De meeste boeken die de laatste ja
ren in ons land over Indonesië en 
over het Nederlands kolonialisme 
zijn verschenen, hebben betrekking 
op de geschiedenis. Soms zijn ze kri
tisch, maar ook nogal eens voor een 
specifiek publiek van 'oud-lndisch
gasten' doortrokken van nostalgie 
over de oude tijd. Het Nederlands
Indië van toen is er echter niet meer 
en daarom is het verheugend dat in 
de groeiende Indonesië-reeks nu 
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een boek wordt gepubliceerd dat 
een zeker inzicht geeft in de huidi
ge situatie. Het is van de hand van 
de journalist Dirk Vlasblom, die 
sinds drie jaar in Jakarta verblijft als 
correspondent van NRC Handels
blad. Hij heeft zijn grotere reporta
ges, soms flink aangevuld en wat 
geactualiseerd, onder de titel Jakar
ta, Jakarta uitgegeven. 

De belangstelling in onze dag- en 
weekbladpers voor Indonesië is wis
selend. Ten tijde van de executies 
van jarenlang ter dood veroordeel
den (1985-1990), de bloedige 
moordpartij op Oost-Timor (1991), 
het afbreken van de ontwikkelings
relatie (1992) en het bezoek van 
fractievoorzitters van de Tweede 
Kamer (januari 1993) werd er wat 
meer geschreven en kwamen de ge
beurtenissen ook in het parlement 
aan de orde. In het algemeen heerst 
er echter een opvallend stilzwijgen, 
ofschoon de schendingen van men
senrechten in Indonesië structureel 
zijn, er talrijke verbodsbepalingen 
op politieke activiteiten bestaan en 
er nog geregeld arrestaties plaats
vinden. Bovendien is Indonesië po
tentieel een grote mogendheid. 
Het staat qua inwonertal (200 mil
joen) vijfde op de wereldranglijst 
en is rijk aan grondstoffen. 
Toch zijn er merkwaardig genoeg 
maar weinig in de Indonesische po
litiek gespecialiseerde journalisten. 
Dirk Vlasblom was de afgelopen 
drie jaar (en is nu nog) de enige Ne
derlandse dagbladcorrespondent in 
Jakarta. De positie van buitenland
se correspondenten is niet eenvou
dig. Ze moeten steeds rekening 
houden met de gevoeligheden van 
het bewind; anders lopen ze grote 
kans te worden uitgewezen. De af
gelopen vijfentwintig jaar zijn hier
van voorbeelden genoeg. Onder de 
correspondenten is daardoor nogal 
eens sprake van een zekere zelfcen
suur, zoals dat ook het geval is voor 
de Indonesische pers. Er kan in de 
Indonesische kranten wat meer 
dan, zeg maar vijf jaar geleden, 
maar er is nog lang geen sprake van 
vrijheid voor de pers. 
Dirk Vlasblom heeft wat Nederland 
betreft dus een soort van alleenver
toningsrecht en de vraag is of hij 
zichzelf soms beperkingen heeft 
opgelegd of dat de NRC-redactie uit 
voorzorg bepaalde artikelen uit de 
kolommen heeft gehouden. 
De eerste twee hoofdstukken in het 
boek zijn namelijk nog nooit eerder 
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gepubliceerd. Het eerste gaat over 
Suharto. Het bevat enkele diploma
tieke tegenstrijdigheden, die het 
sterkst in de volgende passage tot 
uitdrukking komt: "Soeharto is wel 
uitgemaakt voor dictator, maar dat 
predikaat doet geen recht aan zijn 
regeerstijl. Hij gaat alleen in crisissi
tuaties op zijn presidentiële strepen 
staan en weet steeds de indruk te 
wekken dat hij zich schikt naar de 
wensen van het volk en de behoef
ten van de staat. Of hij het boek 
ooit gelezen heeft, is niet bekend, 
maar Soeharto's politieke speelwij
ze lijkt rechtstreeks ontleend aan 
De Vorst van Machiavelli. In het po
litieke drama heeft hij zowel de 
hoofdrol als de regie. Toch kan men 
hem moeilijk beschuldigen van 
dwingelandij of willekeur, daarvoor 
is hij een te behendig bespeler van 
de grondwettelijke instellingen." 
Het hoofdstuk leunt nogal op de of
ficiële Suharto-biografie, maar gaat 
de presidentiële dynastie met echt
genote, zoons, dochters, neven en 
zwagers op posten in de economie 
en in het militaire apparaat niet uit 
de weg. 

In het tweede hoofdstuk, genaamd 
Het leger, luidt de veelzeggende 
ondertitel: 'Van het volk, voor het 
volk en over het volk'. 
In een proloog schrijft Dirk Vlas
blom, dat hij geen "Indische achter
grond" heeft en zonder "nostalgi
sche bagage, maar niet als onbe
schreven blad" in Indonesië arri
veerde. Hij heeft een levendige ver
teltrant en geeft- meestal via inter
views met kritisch ingestelde Indo
nesische gesprekspartners- interes
sante bijzonderheden en visies over 
Panca Si/a (de door Suharto als 
dwangbuis misbruikte staatsideolo
gie), de Islam, de economische en 
politieke positie van de Chinezen 
en de op gang komende industriële 
ontwikkeling. 

Sinds de bloedige machtsgreep in 
1965 door Suharto en de zijnen is 
de situatie tegenwoordig enigszins 
in beweging gekomen. Er groeit te
gen de verdrukking in weer moei
zaam een democratisch besef. De 
druk van de bureaucratie, de cor
ruptie, de militaire commandant en 
het districtshoofd in de wijken, blij
ven echter groot en belastend, zo
als in het hoofdstuk Ons kent ons 
treffend wordt beschreven. 
De communisten-fobie bij de 
machthebbers is groot. Dat leidt 

niet alleen tot het verdraaien of 
verzwijgen van de rol van de com
munisten, maar ook van de natio
nalisten in de nationale onafhanke
lijkheidsstrijd. Vlasblom noemt de 
affaire Madiun van september 1948 
"een communistische opstand". 
Wat nooit wordt vermeld, is dat op 
19 december 1948, toen de Neder
landse troepen Jogjakarta bezetten 
en de tweede koloniale oorlog ont
ketenden, vooraanstaande commu
nisten als oud-premier en oud-mi
nister van defensie Amir Sjarrifudin, 
oud-diplomaat Suripno, oud-minis
ter Maruto Darusman, generaal
majoor Djokosujono en enkele 
vooraanstaande vakbondsbestuur
ders, die door de Siliwangidivisie 
waren gearresteerd, op bevel van 
Hatta zonder meer werden geëxe
cuteerd. Sjarrifudin had in 1947 als 
minister nota bene met zijn opvat
tingen een basis gelegd voor de 
guerilla tegen de Nederlandse troe
pen. 
De versluiering van de geschiedenis 
van de nationale strijd blijkt ook uit 
het verbod van romans van Pramoe
dya Ananta Toer, die betrekking 
hebben op het nationale ontwa
ken, waarin Islamieten (Sarekat Is
lam), nationalisten en communisten 
een rol speelden. Dat verbod en de 
achtergrond, niet alleen van boe
ken van Toer overigens, komen he
laas niet aan de orde. Wel laat Vlas
blom in het laatste hoofdstuk over 
de verbreking van de ontwikke
lingsrelatie tussen Nederland en In
donesië, blijken dat jongeren niet 
of nauwelijks op de hoogte zijn van 
de strijd in de koloniale tijd en hen 
dat ook niet wordt bijgebracht. Hij 
gaat op zoek naar de redenen voor 
het verbreken van de relatie, maar 
die zijn uiteindelijk niet precies aan 
te geven. 

Jakarta, Jakarta bevat een uitge
breid personenregister, dat niet al
leen verwijst naar de pagina's waar 
de personennamen voorkomen, 
maar ook enkele biografische bij
zonderheden verschaft. 

Dirk Vlasblom, Jakarta, 
Jakarta. Reportages uit Indo
nesië. 
Uitgeverij Jan Mets, 
Amsterdam. 271 p., f 39.50 
ISBN 90 5330 0724. 



BOEKEN 
Nico Schouten 

Tussen 
orde en chaos 

Na het ineenzakken van het staats
socialisme in Oosteuropa is in West
europa onzekerheid ontstaan over 
de vraag hoe het verder moet met 
de instituties die met vrede en vei
ligheid te maken hadden. Met 
name die van de NAVO, de WEU en 
de CVSE en in mindere mate ook VN 
en EU. 
De burgeroorlogen in Joegoslavië 
en in de Kaukasus brachten verwar
ring en onbehagen en die zijn in
middels verscherpt door het elec
torale succes in Rusland van Zjiri
novski en de zijnen. De onzekerheid 
blijkt ook uit het debat over het wel 
of niet uitbreiden van de NAVO met 
Hongarije, Polen, Slowakije en Tje
chië. 
Een theoretisch getinte verkenning 
over de rol van bovengenoemde in
stituties vindt men in de onlangs 
verschenen bundel opstellen ge
naamd Tussen orde en chaos, onder 
redactie van prof. dr. A. van Staden. 

De auteurs van de opstellen schet
sen de ontwikkeling van de boven 
genoemde instituties en bespreken 
hun mogelijke toekomst. Een apart 
hoofdstuk, van de hand van Koen 
Koch, is gewijd aan de kwestie 
Joegoslavië. Daarin wordt de rol 
van de behandelde instituties kon
kreet langs gelopen. Dit is strikt ge
nomen het interessantste hoofd
stuk. Koch hekelt met verve de te
genstelling tussen de retoriek van 
betrokkenheid van de EU en de 
armzalige of zelfs averechtse effec
ten van het praktisch handelen. 
De andere hoofdstukken zijn toch 
in zoverre interessant dat ze een 
beeld geven van de denkwijze van 
een vooraanstaand deel van de Ne
derlandse veiligheids-elite. Er is ook 
nog een nuttige appendix van offi
ciële documenten toegevoegd. 

De opstellen beperken zich uitdruk
kelijk tot vraagstellingen over de 
functies, de mogelijkheden en de 
gerealiseerde arrangementen van 
de veiligheids-instituties. Dat zou 
op zich niet zo erg zijn ware het 
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niet dat conclusies worden getrok
ken zonder dat op de belangen van 
de staten van Westeuropa en Noor
damerika wordt ingegaan. Afge
zien dan van de vrede op zich, maar 
dat wordt weer gerelativeerd door 
klachten dat de democratische stel
sels te weinig bereid zijn tot offers 
voor 'humanitaire' interventies (zo
als in Joegoslavië) als er geen 'vita
le' belangen op het spel staan. 

De bundel ademt daarom een zeke
re wereldvreemdheid uit en ook 
een zekere zelfverheerlijking met 
betrekking tot de veronderstelde 
pacificerende werking van 'politie
ke democratie en sociale markteco
nomie'. Slechts terloops wordt één 
keer het anti-communisme als geza
menlijk belang genoemd (pagina 
248) en wordt één keer de vrees 
voor de gevolgen van de armoede 
elders op de wereld uitgesproken 
(pagina 159). In deze geest past ook 
de liberale stelling dat democarti
sche landen geen oorlog met elkaar 
voeren. Alsof de Eerste Wereldoor
log niet gewild werd door landen 
met een parlementair stelsel. Duits
land en Frankrijk gingen zingend 
de oorlog in. 

Er wordt gesproken over 'vitale be
langen' of afwezigheid ervan, zon
der ze te benoemen en zonder de 
geschiedenis van het kolonialisme 
en haar nog doorwerkende erfenis 
van uitbuiting te melden. De over
winning van rivaliteiten in Westeu
ropa wordt met institutionele stra
tegieën in verband gebracht zonder 
te beseffen dat die rivaliteiten in 
het licht van de onstuitbare dekolo
nisatie een anachronisme werden. 
De nieuwe verhoudingen in de we
reld vereisten een zeker partner
schap van de grote kapitalistische 
mogendheden. Deze dwang tot 
partnerschap bestaat nog steeds 
maar is aan erosie onderhevig door 
het uiteenvallen van het Sovjet
blok en de opkomst van nieuwe 
economische machten en belangen
tegenstellingen. 
De, 'democratische' landen hebben 
na 1945 talloze militaire interven
ties gepleegd. Nog recentelijk in 
Koeweit waarbij aan de autocratie 
niet werd getornd. Het voorbeeld 
Koeweit laat ook zien dat grondge
bied nog steeds een motief tot oor
logsvoering is. (Op pagina 155 als 
van afnemend belang beschouwd). 
Want het ging om de olie en om het 
hebben van een bruggehoofd. Wel 

neemt het nut van directe en per
manente militair-politieke controle 
over het grondgebied af. Dat was al 
een motief om knorrend de dekolo
nisatie te aanvaarden. Al eerder is 
bij de faktor arbeid de formele con
trole (slavernij en horigheid) door 
economsiche controle (kapitalisme) 
vervangen. 
De zwakte van de benadering blijkt 
verder uit de behandeling van de 
vraag waarom de VN geen perma
nent leger ter beschikking staat. 
Dat wordt wel vagelijk geweten 
aan desinteresse, maar toch meer 
aan het probleem dat parlementen 
een stuk bevoegdheid over de inzet 
van hun strijdkrachten uit handen 
zouden moeten geven (pagina 
188). Maar wat belet dan de VN een 
vreemdelingenlegioen in het leven 
te roepen of op ad hoc basis vrijwil
ligersbrigades te vormen? De poen 
en de zeggenschap over militaire 
operaties zelf. Ook hierbij is Koe
weit een verhelderend voorbeeld 
over wat er werkelijk aan de hand 
is. I ets dergelijks geldt ook voor de 
CVSE. 

Tot slot. In de opstellen wordt ook ;,I 
voortdurend over de staten, de re
geringen of over de burgers gespro-
ken. Er is geen oog voor machtseli-
tes en machtige belangengroepen 
die een sterke invloed hebben op 
het alledaagse beleid en de heer
sende ideologie. 

A. van Staden (red.), Tussen 
orde en chaos. De organisatie 
van de veiligheid in het 
nieuwe Europa. Uitgeverij 
DSWO Press Leiden 1993, 331 
p., f 49,80 

Graa Boomsma en Indonesië 
In het vorige nummer van P&C 
(1993, 5) is in het begin van de 
boekbespreking over Graa Booms
ma en Indonesië door een techni
sche ommissie een onduidelijkheid 
geslopen. Gelezen moet worden: 
"Ik herinner me dat nog goed, om
dat de presentatie plaats vond bij 
boekhandel Pegasus en Graa mij 
had gevraagd er een kort woord bij 
te zeggen. We kenden elkaar van 
de redactie van De Waarheid uit de 
tijd dat hij wekelijks literaire kritie
ken schreef en ik er als redacteur 
werkte;" 
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Schokkend 

Het jaar 1994 staat wel heel nadrukkelijk in het te
ken van verkiezingen: in Nederland hebben die 
voor gemeenteraden al plaatsgevonden en op 3 
mei volgen die voor de Tweede Ka-
mer. En op 9 juni maken we de 
gang naar de stembus voor het Eu-

strijde tegen de SPD vanwege haar "dodelijke be
lastingvoorstellen". 
Het is een hernieuwd fenomeen in Europa: rechtse 

media zetten zich op agressieve 
wijze in voor de rechtse zaak. Ber
lusconi heeft op vernietigende 

ropese parlement. In Zuid-Afrika 
vonden op 27 april de eerste demo
cratische verkiezingen plaats. En 

San Verschuuren 
wijze gebruik gemaakt van het 
grootste commerciële mediacon
cern in Europa - een concern dat 

gespreid over het jaar zijn er ver
kiezingen in diverse Duitse deelsta
ten en voor de Duitse bondsdag, de 

INT R 0 de kijkers amuseert met tv-spelle
tjes, geïmporteerde soaps en pro
dukties met schaars geklede dan-

eerste nationale verkiezingen sinds 
de vereniging van beide Duitslan-
den. 
In dit nummer van P&C wordt aandacht besteed 
aan de verkiezingen in Zuid-Afrika en Nederland, 
door de schijnwerper te richten op bijzondere as
pecten ervan. Zo gaat Gerrit Voerman, medewer
ker van het Documentatiecentrum Nederlandse Po
litieke Partijen, in op de SP, de partij die bij de ge
meenteraadsverkiezingen in sommige plaatsen 
nogal spectaculair stemmen wist te trekken met 
een populistisch links imago. Wat wil deze partij nu 
eigenlijk en wat is haar achtergrond? AABN-mede
werker Martin Jansen schrijft vanuit eigen recente 
waarneming ter plaatse over de grote veranderin
gen die de media ondergaan in Zuid-Afrika, op 
weg naar de eerst algemene verkiezingen. Als u dit 
blad openslaat hebben die verkiezingen net plaats
gevonden. 

Hup Italië 
En dan is er natuurlijk ook nog het fenomeen Italië. 
De verkiezingen voor Senaat en Kamer op 27/28 
maart jongstleden leverden een bizarre "ruk naar 
rechts" op. Het dagblad 11 Giornafe, de tv-zenders 
Canafe 5, Rete 4 en /tafia 1 hebben gezorgd voor 
een opmerkelijk wapenfeit bij de overwinning van 
Silvio Berlusconi's Forza !tafia (Hup Italië). Eerder al 
speelde The Sun een hoogst bedenkelijke rol bij 
het verhinderen van een socialistische overwinning 
in Groot-Brittannië. En in Duitsland trekt Bifd ten 
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seressen. Hij vermeed elke directe 
confrontatie met zijn politieke te-

genstanders in het politieke debat, maar gaf er de 
voorkeur aan in zijn eigen studio's te verschijnen 
voor een hem welgezind publiek. Is de one man 
show Hup Italië een voorbode van wat ons te 
wachten staat ook in de rest van Europa? Ze is het 
produkt van de media, heeft vrijwel geen plaatse
lijke vertegenwoordigingen, kent geen lidmaat
schap en ontbeert elke interne democratie. 
Het is schokkend te moeten ervaren hoe gemakke
lijk sentimenten, ook in het moderne Europa van 
nu, door media kunnen worden bespeeld. Afgelo
pen december, na de lokale verkiezingen die door 
links werden gewonnen, zag het er nog naar uit 
dat links op een historische overwinning af zou ste
venen. De traditioneel sterke kanten van de linkse 
partijen - hun banden met bewegingen en hun in
terne democratie -verbleken echter in het media
geweld à la Berlusconi. Waar het tegenwoordig 
kennelijk om gaat is het beheersen van de media, 
het beschikken over een charismatische leidersfi
guur en een populistisch programma. De Italiaanse 
Citizen Kane is vanaf 16 januari de politieke strijd 
ingegaan met een rechts programma, waarin be
lastingverlaging, de vrije onderneming, de natie, 
het gezin, de strijd tegen misdaad en drugs, de 
christelijke traditie en het (ongeboren) leven cen
traal staan. 
De Italianen hebben het oude door-en-door cor
rupte partijsysteem, waarin ze zich overigens jaren-
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lang thuis hebben gevoeld, ten grave gedragen. 
Hun proteststemmen zijn niet gegaan naar de ver
enigde linkse oppositie, maar naar het inderhaast 
bijeengeraapte rechtse kamp, dat propaganda ver
koos boven debat en het aloude stokpaard "angst 
voor links" met succes van stal haalde. Het is een 
alarmerende gewaarwording voor alle democra
ten. 
Wat in Italië is gebeurd, is een ontnuchterende les 
voor alle Europese democratieën en voor links in 
het bijzonder. Wat is de reactie hierop van links in 
Italië? En wat vindt links, en in het bijzonder haar 
grootste partij de PDS, eigenlijk van de toestand in 
Italië en wat wil men eraan doen? We hebben Jan 
van der Putten, correspondent in Rome voor onder 
andere de Volkskrant, bereid gevonden daarover 
in ons volgende nummer te berichten. 

Jammer 
Deze P&C opent met een uitvoerige beschouwing 
over de Socialistische Partij, haar oorsprong, ge
schiedenis, politieke program en achterban. 
GroenLinks bestaat bijna vijf jaar en het is dan ook 
tijd voor een evaluatie. Zijn de beloftes van een 
nieuwe wind door de Nederlandse politiek be
waarheid? Hoe groen en links is haar politieke pro
gram eigenlijk wel? En weet ze zich als vernieu
wende politieke kracht voldoende te profileren? 
Marius Ernsting, Noordhollands statenlid voor 
GroenLinks, wil daarover wel het een ander kwijt. 
Dit artikel kan gezien worden als een voorschot op 
een breder debat dat P&C in het najaar wil organi
seren over de noodzaak van politieke vernieuwing. 
In dit nummer hadden we graag individualisering 
als thema willen uitwerken. De redactie had daar
toe uit inleidingen van twee spraakmakende cory
feeën in het linkse kamp, Marcel van Dam en Ger 
Harmsen, stellingen gedestilleerd en die voorge
legd aan een groot aantal aan de weg timmerende 
vrouwen. Het leek zo'n goed idee, maar helaas: de 
reacties waren dat men zich aangesproken voelde 
door de stellingen, ze waren herkenbaar en uitda
gend genoeg, maar ... men had voorlopig helaas 
geen tijd. De redactie heeft noodgedwongen af 
moeten zien van het thema, jammer. Misschien dat 
voor een van de komende nummers alsnog een po
ging zal worden gewaagd. 
Van Ton Koek, voorlichter van het VNG, ontvingen 
we een interessante bijdrage over de communica
tie rondom de huisvesting van vluchtelingen. 
De redacteuren Max van den Berg en San Ver
schuuren vroegen zich af hoe de recente ontwikke
lingen in onze gezondheidszorg beoordeeld moe
ten worden en vroegen een drietal betrokkenen 
om hun zienswijze. Dat resulteerde in een gesprek 
over de zegeningen, maar ook de ontsporingen 
van de moderne geneeskunde, over de kosten er-
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van en de waarde van alternatieve geneeskunde. 
Van een heel ander kaliber is vervolgens het be
toog van Saskia Poldervaart over de relatie -en 
vooral ook de non-relatie- tussen feminisme, na
tuur en milieu. Zij polemiseert met de opvattingen 
van Hans Achterhuis in deze, maar bekent zich des
ondanks tot de groene beweging. 
Over de geschiedenis en de rol van het IMF en de 
Wereldbank is aan de Landbouwuniversiteit Wage
ningen onlangs een interessante lezing gehouden 
door Johan Frijns, die wij in dit nummer afdrukken. 
In het fotokatern staat deze keer het werk van de 
Utrechtse fotograaf Chris Pennarts centraal. Erger
nis vormt voor hem een belangrijke motivatie om 
zich vooral bezig te houden met sociale onderwer
pen. 
Vele kunstenaars dreigen binnenkort uit de bij
stand te worden geworpen als ze zich niet laten 
omscholen. Alleen kunstenaars die hun eigen inko
m~n kunnen verdienen met de verkoop van hun 
werk kunnen dit beroep straks nog uitoefenen. 
Medewerker van de Kunstenbond van de FNV, Ni co 
Klous, doet een en ander uit de doeken. 
Uiteraard ontbreekt de prent van Willemen niet. Er 
is onlangs een nieuw boek verschenen waarin zijn 
anti-racistische prenten zijn gebundeld. Wij druk
ken er daarvan als voorproef enige af, bij wijze van 
"citaat". 

Sluipend 
Een ander produkt van de vorming van Groenlinks 
was de vereniging Links Forum, voortgekomen uit 
de opgeheven PSP, met als lijfblad Achter de Zee
wering. Gebrek aan voldoende lezers en medewer
kers dreigt te leiden tot het verdwijnen van dit klei
ne linkse blad. De afkalving van wat eens 'de linkse 
pers' was in ons land gaat sluipenderwijs door. 
P & C bevindt zich nu in het derde jaar van haar 
zelfstandig bestaan. Het aantal abonnees is na een 
aanvankelijke toename helaas weer wat gedaald. 
De beste garantie voor het voortbestaan is natuur
lijk méér abonnees (zo'n 150 meer dan de huidige 
650 zou ons quitte doen spelen). Zolang dat niet 
lukt, kan voortzetting op termijn alleen nog ge
waarborgd worden door extra inkomen te verwer
ven. Aangezien we de abonnementsprijs voorlopig 
niet willen verhogen en ook niet de kwaliteit van 
het blad willen verminderen, rest ons niets anders 
dan een beroep te doen op onze lezers. 
Onze abonnees ontvangen hiertoe bij dit P&C
nummer een brief. Van harte aanbevolen. 

San Verschuuren is redacteur van P&C 
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Een partij voor 
•gewone mensen• 

Bij het parlementaire debuut van de SP 

'Jan Ma rijnissen (1952) was ooit het jongste raadslid 
van Nederland, daarna fractievoorzitter, Statenlid, 
partijvoorzitter en vanaf mei 1994 het eerste Twee
de Kamerlid van de Socialistische 

ideologische conflict tussen de Sovjet-Unie en Chi
na. Moskou voelde zich door de opkomst van Pe
king bedreigd in haar dominante positie in de in-

ternationale communistische ge
Partij'. Zo luidt de tekst op de ach
terkant van de bundel columns van 
de SP-lijsttrekker bij de Tweede Ka
merverkiezingen Jan Marijnissen -
een bundel die al in 1993 verscheen. 

Gerrit Voerman 
meenschap. Peking daarentegen 
vond dat Moskou haar revolutio
naire beginselen had verkwan
seld; met name de destalinisatie
politiek van Chroesjtsjov vond 
geen genade in Chinese ogen. 

ACTUEEL 
Al ruim voor de succesvol verlopen 
gemeenteraadsverkiezingen van af
gelopen maart meende de SP de 
buit bij de kamerverkiezingen van 3 mei 1994 bin
nen te hebben. Opiniepeilingen lijken haar gelijk te 
geven, maar deze beloofden de partij in 1989 ook 
gouden bergen. De kans voor de 16.000 leden tel
lende SP om nu eindelijk de fel begeerde doorbraak 
te maken is momenteel echter groter dan ooit. Nu 
de PvdA in een zware crisis verkeert, zal de elector
ale zuigkracht van deze potentiële regeringspartij 
bij de landelijke verkiezingen - waarvan de SP als 
overwegend lokale partij steeds het slachtoffer 
werd - grotendeels zijn weggevallen. Daarnaast is 
met het opgaan van de CPN in Groenlinks in 1989, 
de SP de meest serieuze arbeiderspartij geworden. 
Aan haar organisatie en aanhang kunnen de NCPN 
en de SAP niet tippen. 

De SP in de Tweede Kamer of niet? In ieder geval is 
het tijd voor een nadere beschouwing van deze par
tij. Achtereenvolgens wordt hier ingegaan op de 
voorgeschiedenis van de SP, haar ideologische ont
wikkeling, de populistische inslag van de partij, 
haar verschillen met PvdA en GroenLinks, en de par
lementaire opmars van de partij.1 

Royementsbij I 
De oorsprong van de SP ligt in de maoïstische oppo
sitie die zich in de vroege jaren zestig in de CPN 
vormde. Aanleiding hiertoe was het politieke en 
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De CPN, die altijd aan de leiband 11 
van de Sovjet-Unie had gelopen, 

koos uiteindelijk geen partij en verklaarde zich in 
1963 'autonoom'. Voor de kleine groep Peking-ge
oriënteerde leden was dit niet genoeg. Zij meende 
dat de CPN eveneens uit het rechte orthodoxe 
spoor was geraakt en tot revisionisme was verval-
len. De CPN reageerde hierop met de royements-
bijL De dissidenten gingen nu over tot partijvor
ming, maar lagen al snel met elkaar overhoop. In 
1970 ontstond tijdens dit scheurings- en afsplit
singsproces de KENml (Kommunistische Eenheids
beweging Nederland-marxistisch-leninistisch). 
Maar ook deze partij scheurde al weer snel. Een 
'proletarische' vleugel verzette zich tegen het in
tellectualistische karakter van de KENml en richtte 
een eigen partij op, die na enige tijd de naam SP 
kreeg. 
De SP beriep zich in de strijd voor het socialisme op 
het marxisme-leninisme, 'verrijkt met het denken 
van Mao'. Zij was ervan overtuigd dat het socialis
me niet langs vreedzame weg, via geleidelijke her
vormingen, kon worden verwezenlijkt. Alleen een 
gewelddadige revolutie, gedragen door de meer
derheid van de bevolking, zou een einde kunnen 
maken aan het kapitalisme. Van het parlementaire 
stelsel had de SP dan ook beslist geen hoge dunk. 
Hoewel het algemeen kiesrecht als een belangrijke 
verworvenheid van de arbeidersklasse werd be
schouwd, was de parlementaire democratie niet 



meer dan een façade voor de dictatuur van het ka
pitaal. Over de linkse partijen die binnen het sys
teem functioneren, koesterde de SP eveneens geen 
enkele illusie: de PvdA was een louter reactionaire 
partij en de CPN was in plaats van het revolutionai
re hoofdkwartier van het proletariaat verworden 
tot een vreedzaam, parlementair verkiezingsappa
raat. 

Massa-lijn 
Haar bewondering voor China stak de SP in de be
ginjaren niet onder stoelen of banken. De partij 
achtte zich nauw verbonden met de Volksrepu
bliek en beschouwde de binnen- en buitenlandse 
politiek van Peking als een 'lichtend voorbeeld'. De 
SP meende veel van China te kunnen leren, 'zowel 
uit de praktiese opbouw van het socialisme, als uit 
de geschriften van Mao Tsetoeng'. 
Leidraad voor de SP in de strijd tegen het kapitalis
me was de door Mao ontwikkelde 
strategie van de 'massa-lijn'. Dit 
leerstuk verplichtte de revolutio-
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niet zozeer doel op zich, als wel een politiek instru
ment van de SP en een recruteringsreservoir voor 
nieuwe partijleden. 

Demaoïsatie 
Na 1975 geraakte de SP in een transformatiepro
ces, dat zich zowel op het ideologische als op het 
organisatorische niveau voltrok. De maoïstische be
ginselen raakten geleidelijk aan op de achtergrond 
en de SP paste zich min of meer aan bij de Neder
landse omstandigheden. Zij ging zich conformeren 
aan de opvattingen van wat door haar het 'gewo
ne volk' werd genoemd, en trachtte zich te ont
doen van haar sektarische imago. Tegelijkertijd 
werd in organisatorisch opzicht gestreefd naar een 
verbreding van de ledenaanhang. Hoewel de be
proefde werkwijze van de massa-lijn gehandhaafd 
bleef, werden vrijwel alle massa-organisaties opge
doekt. Wat bleef waren de medische centra die de 

SP in Oss, Nijmegen en Zoetermeer 
had geopend. Nieuw was de Hulp
en Informatiedienst, die in 1978 

nairen goed te luisteren naar het 
volk, zo leerde Mao in het Rode 
Boekje: ' ... neem de denkbeelden 
van de massa ( ... ), concentreer ze 
(verander ze door studie in gecon-

de Wil van het 
van start ging. 

'gèllllone; volk Bij deze 'demaoïsatie' hebben uit
eenlopende factoren wellicht een 
rol gespeeld. Zo stagneerde de 
groei van de partij in het midden 
van de jaren zeventig (het ledental 
lag naar schatting rond de 500). 

centreerde en samenhangende 
denkbeelden), breng ze weer on-
der de massa en propageer en ver-
klaar ze( ... ) en beproef de juistheid van deze denk
beelden in de door de massa gevoerde acties·.2 

Op basis van deze massa-lijn richtte de SP aan het 
begin van de jaren zeventig 'massa-organisaties' 
op, die op een afgebakend terrein de strijd moes
ten voeren voor de directe belangen van het volk. 
Door de acties te concentreren op concrete mis
standen als bijvoorbeeld de milieubelasting (door 
het Milieu Aktiecentrum Nederland) of de woning
nood (door de Bond van Huurders en Woningzoe
kenden), hoopte de SP zo veel mogelijk mensen te 
mobiliseren, ongeacht hun politieke overtuiging. 
Het uiteindelijke doel van de SP - de omverwer
ping van het kapitalisme -behoorde hierbij op de 
achtergrond te blijven, want 'eenheid van opvat
ting over het totale probleem kan immers niet be
staan aan het begin van een aktie, maar moet juist 
het produkt zijn van de praktiese ervaringen die 
daarin worden opgedaan•.3 
De SP schoof zichzelf ook niet op de voorgrond om 
te voorkomen dat mensen zich hierdoor zouden la
ten afschrikken. Wel wilde de partij deze acties te
gen concrete misstanden naar het hogere plan van 
de strijd om de politieke macht tillen- met andere 
woorden: de belangenstrijd omzetten in de klas
senstrijd. De massa-organisaties waren dan ook 
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Ook de Kamerverkiezingen van 1977 verliepen te
leurstellend. Belangrijker is wellicht de ontwikke
ling van de buitenlandse politiek van China, die 
steeds meer de vijanden van de Sovjet-Unie als 
vrienden van Peking ging omhelzen. Na de dood 
van Mao in 1976 verdween de naam van de grote 
roerganger uit de kolommen van De Tribune. Sym
bolisch voor de ideologische face-lift was het ver
dwijnen in 1980 van de laatste maoïstische reminis
centie, de aan het Rode Boekje ontleende onderti
tel van De Tribune, 'durf te strijden, durf te win
nen'. 
Op ideologisch vlak gingen eveneens een aantal 
maoïstische dogma's op de helling. In de eerste 
plaats raakte het leerstuk van de gewelddadige re
volutie op de achtergrond, omdat het de mensen 
kopschuw zou maken. Het concept van de klassen
strijd en de doelstelling van de partij, een socialisti
sche samenleving, bleven geheel overeind. Tegelij
kertijd vond er een herwaardering van het parle
ment plaats. Was de SP aanvankelijk van mening 
dat dit 'kletskollege' zou worden opgedoekt wan
neer de arbeidersklasse aan de macht zou zijn ge
komen, later beschouwde zij de parlementaire de
mocratie positiever als het meest democratische 
systeem dat onder het kapitalisme mogelijk was. 
Wezenlijke maatschappelijke veranderingen wa-



ren er echter nog altijd niet van te verwachten -
dat kon pas in de heerschappij van het volk 'onder 
leiding van de arbeidersklasse', aldus het beginsel
program uit 1987. 

Deleninisatie 
De 'demaoïsatie' van het einde van de jaren zeven
tig werd ruim tien jaar later gevolgd door het af
scheid nemen van het leninisme. In de beginselen 
die op het vierde partijcongres op 14 november 
1987 waren vastgesteld, baseerde de partij zich na
drukkelijk op het marxisme-leninisme- zowel ideo
logisch (dialectisch- en historisch-materialisme) als 
organisatorisch (democratisch-centralisme, de 
voorhoede-rol van de partij in de strijd voor het so
cialisme). 

Na het echèc van het communisme in Oost-Europa 
en de Sovjet-Unie aan het einde van de jaren tach
tig werden de bakens verzet. De SP 
wenste lessen te trekken uit de 
mislukking van het 'reëel bestaan-
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teiten en de opstelling van de SP was de in de wij-
ken en buurten gepeilde mening van de 'gewone' 
man - of althans de perceptie die de SP daarvan 
had. Deze werd daarna min of meer tot richtsnoer 
of norm voor verder handelen verheven. Daarbij is 
de SP van meet af aan zeer beducht geweest voor 
stellingnames die haar van de bevolking zouden 
kunnen isoleren. Marijnissen, de toenmalige voor
man van de het arbeidersactiecomité Arbeiders
macht, zei in 1974 al dat de SP slechts uitvoerde 
wat het volk eiste, want 'het gaat er niet om wat 
wij vinden, maar wat de mensen van ons willen•.6 

Deze populistische instelling van de SP kwam in de 
jaren tachtig onverbloemd tot uiting in de toenter
tijd geruchtmakende brochures over feminisme 
(1980) en gastarbeid (1983). Op grond van de 'nau
we kontakten' met arbeidersvrouwen kwam de SP 
tot de conclusie dat deze vrouwen in het feminis-

me geen oplossing zien. Arbeiders
vrouwen voelden zich niet door 
hun man onderdrukt, maar wer-

de socialisme', dat ook altijd door 
haar als zodanig op sympathie had 'feminisme leidtaandacht 

den samen met hun man door de 
bazen uitgebuit. Op grond hiervan 
veroordeelde de SP het feminisme, 
omdat het de tegenstellingen tus-

kunnen rekenen.4 
Bij deze herwaardering speelde 
ook de zeer teleurstellend verlo-

af van klassenstrijdT 

pen Tweede Kamerverkiezingen 
van 1989 een rol. Gevolg was dat 
wereldbeschouwing en partijstruc-
tuur - althans op papier - 'gedeleniniseerd' wer
den. Het vijfde partijcongres op 27 oktober 1991 
besloot om de politieke plaatsbepaling van de SP 
slechts aan te duiden met het begrip 'socialistisch'. 
Het begrip marxisme-leninisme werd uit de statu
ten geschrapt. Het wekte te veel verwarring, zo 
luidde het argument; volgens partijvoorzitter Ma
rijnissen was 'het etiket langzamerhand als een 
molensteen om onze nek gaan hangen.'S De maat
schappijvisie van de SP bleef echter marxistisch, 
ook al werd dat niet meer hardop gezegd. 
De transformatie van de partij werd overigens in 
maart 1993 voltooid met een geringe naamsveran
dering. De Socialistiese Partij ging vanaf die tijd So
cialistische Partij heten. 

Feminisme en gastarbeid 
De populistische inslag van de SP overleefde de ide
ologische aanpassingen. De partij is zich in de jaren 
tachtig steeds meer als 'stem des volks' gaan be
schouwen, die beter dan wie ook in staat zou zijn 
te weten wat er onder de volksmassa's leefde. Deze 
pretentie van de SP stoelde op haar toepassing van 
de massa-lijn. De SP bewoog zich in de massa 'als 
een vis in het water', waardoor zij kennis kon ne
men van de wil van het 'gewone' volk- dat wil zeg
gen: van de arbeiders. Uitgangspunt voor de activi-

sen mannen en vrouwen zou aan
wakkeren en daarmee de aan
dacht van de klassenstrijd afleiden 
en zodoende het kapitalisme in de 

kaart spelen. Over feminisme en seksisme hield de 
SP zich vervolgens op de vlakte; in haar huidige 
verkiezingsprogramma wordt hieraan geen woord 
gewijd. 
Op basis van hetzelfde procédé kwam de SP tot 
haar standpunt over gastarbeid. Als niet meer dan 
een 'spreekbuis' van wat er onder de mensen leeft, 
bepleitte de partij in de brochure Gastarbeid en 
Kapitaal een oplossing om een einde te maken aan 
de 'vlees-noch-vis-situatie' waarin de buitenlandse 
werknemers in Nederland zouden verkeren. Voor-
gesteld werd gastarbeiders na verloop van tijd te 
laten kiezen tussen remigratie naar het land van 
herkomst of integratie in en aanpassing aan de Ne
derlandse samenleving. Indien er niets gebeurde 
dan zou volgens de SP de problematiek van de 
gastarbeid leiden tot het ontstaan van een groep 
'tweederangsburgers'. 
Aan dit standpunt is de SP altijd blijven vasthou
den. In haar huidige verkiezingsprogramma is van 
de twee opties - remigratie of integratie - welis
waar alleen de laatste overgebleven - dat wil zeg
gen: 'Nederlands leren, kennis nemen van de hier 
gangbare zeden en gewoonten, regels en wetten, 
en accepteren dat een zekere aanpassing onvermij
delijk is'. Dit neemt niet weg dat de SP beide opties 
nog aanhangt, zoals partijsecretaris Tiny Kox in 
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Trouw in 1990 verklaarde - alleen zou in de prak
tijk van het laatste weinig meer komen.7 Het idee 
van de 'multiculturele samenleving' wees hij af, 
omdat dat zou leiden tot 'segegratie en concentra
tie, in wijken, in scholen, in de bakken van het ar
beidsbureau zelfs'. Spreiding van migranten over 
verschillende buurten en scholen is een belangrijke 
eis in het huidige program van de SP. Gettovor
ming moet vermeden worden, omdat dat de span
kracht van buurten te zeer beproeft. 

Achterliggend motief bij deze opvattingen over fe
minisme en buitenlanders was de angst van de SP 
voor alles wat verdeeldheid kan zaaien onder het 
door de partij zo gekoesterde 'gewone' volk. Ener
zijds werd deze vrees ingegeven door de opvatting 
dat alleen het kapitalisme wel zou varen bij een 
verdeelde arbeidersklasse of een gefragmenteerde 
bevolking. Anderzijds speelden echter ook overwe
gingen van meer nostalgische aard een rol. Vol
gens de SP werd de saamhorigheid van het 'gewo
ne' volk bedreigd en aangetast door het individu
aliseringsproces, de afnemende sociale controle en 
de toenemende werkloosheid. Dit zou slechts lei
den tot een kille, onleefbare maatschappij. Hierte
genover plaatste de SP in haar verkiezingsprogram 
van 1986, getiteld Oe SP maakt er werk van, de sa
menleving van vroeger, waarin 'de zwakken be
schutting bij elkaar zoeken en( ... ) zich organiseren. 
Daar was volop menselijke warmte, echte hartelijk
heid en onderling hulpbetoon. Op die manier was 
het ondanks moeilijkheden, onderdrukking en ont
beringen, toch de moeite waard om te leven'. 

Ook momenteel verzet de SP zich met hand en 
tand tegen de voortschrijdende individualisering 
en het daarmee gepaard gaande cynisme. Volgens 
de huidige lijsttrekker Marijnissen komt dit proces 
neer op 'ieder voor zich en god voor ons allen'. De 
emancipatie van het individu is 'gelijkgeschakeld 
met nihilisme', wat bijvoorbeeld tot toename van 
de criminaliteit heeft geleid. Met nostalgie spreekt 
hij over sociale controle en 'ons "oude" stelsel van 
normen en waarden'.s In het huidige verkiezings
programma maakt de partij zich ook sterk voor het 
bevorderen van de 'samenhang' in de samenleving. 
Tegen het door het 'neo-liberalisme' bevorderde 
'individualisme', plaatst zij solidariteit en de vor
ming van meer samenhang in de samenleving. 

SP en PvdA 
Gedurende haar gehele bestaan heeft de SP haar 
pijlen op de PvdA gericht. De sociaal-democratie 
was naar haar mening niet meer dan een reactio
naire steunpilaar voor het kapitalisme; hooguit be
reid tot het wegvijlen van wat scherpe randjes van 
het 'ondernemerskapitalisme'. De vernieuwing van 
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de PvdA na het midden van de jaren tachtig maak
te de zaak alleen maar erger; de 'laatste restanten 
van linkse beginselen zijn zo aan de vuilniswagen 
meegegeven•.9 De PvdA zou steeds meer in de rich
ting van CDA en WD kruipen. Het rapport Schui
vende Panelen uit 1987 werd door De Tribune als 
'totale verwatering' en 'giganties kiezersbedrog' 
betiteld.1 o Ook in de oppositiebanken zou de soci
aal-democratie fungeren 'als een waakhond voor 
de kluizen van het grootkapitaal'- 'de rijkdom af
schermen en de armoede verdelen' .11 
Het kritisch volgen van de PvdA raakte na 1989 in 
een nieuwe fase, nadat deze partij de WD had af
gelost als regeringspartner van het CDA. De SP 
startte een anti-PvdA-campagne, die vooral op de 
persoon van partijleider en minister van financiën 
Kok werd gespeeld. Een jaar nadat de PvdA tot de 
regering was toegetreden verklaarde de SP aan de 

, PvdA 'de oorlog•.12 Van het andere beleid dat de 
PvdA de kiezers in het vooruitzicht had gesteld, 
was niets van terecht gekomen, zo meende de SP. 
Als gevolg van de verslechterende economische 
omstandigheden had het kabinet-Lubbers zich im
mers al snel gedwongen gezien tot forse bezuini
gingen over te gaan. 

Deze medeverantwoordelijkheid voor het bezuini
gingsbeleid werd de PvdA in advertenties in lande
lijke dagbladen flink aangewreven. Teneur van de 
SP-kritiek was dat het kabinetsbeleid 'de rijken rij
ker en de armen armer' zou maken.13 Kok fungeer
de daarbij als kop van Jut. Zo verscheen vóór de ge
meenteraadsverkiezingen van maart 1990 een ad
vertentie onder de kop 'Bedankt Wim! Duidelijker 
kon het niet'. De PvdA zou door haar beleid de kie
zers zelf in de richting van de SP drijven. Na de pre
sentatie van de Miljoenennota in september 1990 
reageerde de SP met: 'Dat viel tegen, Wim!'. Na het 
verschijnen van de 'tussenbalans' in februari 1991 
betitelde de partij het kabinetsbeleid als 'een ramp 
voor gewone mensen'. De door de PvdA beloofde 
sociale vernieuwing kwam volgens de SP neer op 
'sociale vernieling' .14 Met de WAO-plannen bereik
te de anti-PvdA-campagne van de SP een hoogte
punt. Na het bekend worden van de voornemens 
schreef de partij een open brief aan Kok, waarin 
deze ervan werd beschuldigd te 'pikken van de 
mensen die vaak toch al zo weinig hebben•.15 In 
het partijblad werd de PvdA voortdurend gehe
keld. Hoogtepunt was- in 1993- een affiche met 
daarop Kok en zijn koffertje van de Miljoenennota, 
die door een rode SP-tomaat wordt getroffen. 

Naast het sociale beleid kritiseerde de SP ook sterk 
het milieubeleid van de PvdA en haar opstelling in
zake de Golfoorlog. Ook hier werd vaak op de man 
gespeeld: de sociaal-democratische ministers Al-



dersen Ter Beek moesten het hevig ontgelden. De 
ene zou niets voor het milieu doen, de ander Ne
derland de Golfoorlog hebben 'ingerommeld'. 

SP en Groenlinks 
De SP profileerde zich veel sterker ten opzichte van 
de PvdA dan tegenover Groenlinks. De totstandko
ming van Groenlinks werd met instemming be
groet. De 'linkse sanering' waarin CPN en PSP het 
veld ruimden, bood de SP de mogelijkheid om zich 
als enig overgebleven socialistische partij te affi
cheren. Electoraal was er uit deze hoek echter wei
nig winst te verwachten - zo bleek althans bij de 
Kamerverkiezingen van 1989, toen slechts 9% van 
het SP-electoraat eerder op CPN, PSP, PPR of EVP 
had gestemd. De SP beschouwt Groenlinks als een 
partij voor de nieuwe middenklasse, bestaande uit 
yuppies die weinig vatbaar zijn voor de retoriek 
van de 'gewone man'. Alleen de oude communisti
sche arbeidersaanhang van de CPN 
is electoraal wellicht interessant, 
en de SP hengelde in 1991 bij de 
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In de praktijk houdt deze opstelling in dat de SP 
nooit zal 
aandringen op de sluiting van een vervuilend be
drijf maar op technische oplossingen. Werkgele
genheid is haar heilig. Daarnaast worden fiscale 
voorstellen die de consument meer milieubewust 
moeten maken, verontwaardigd van de hand ge
wezen. Het adagium van Groenlinks- 'milieu bo
ven geld'- is voor de SP onverteerbaar. De SP ver
wijt Groenlinks met de groentax de verantwoorde
lijkheid voor het milieuprobleem veel te veel bij de 
consumenten te leggen. De ondernemers verpes
ten het milieu; zij moeten voor de kosten opdraai
en. Ook met betrekking tot het terugdringen van 
het autogebruik gaat de SP veel minder ver dan 
GroenLinks. 

Ondanks de vele politieke verschillen zag de SP wel 
mogelijkheden tot samenwerking met Groenlinks. 

'Als het gaat om het mobiliseren 
van mensen blijven alleen Groen
Links en de SP over', zo schreef de 

opheffing van de CPN in De Tribu
ne hier ook wat naar.16 Voor deze 
slinkende groep ligt met de NCPN 
evenwel een kaper op de kust. 

Iemancipatievan het 
commissie in juni 1991 die het vijf
de congres van de SP voorbereidde. 
Zo participeerden beide partijen in 
het actiecomité Geen oorlog in de indhtidu is nihilistisch~ 

Hoewel er in politiek opzicht tus
sen de SP en GroenLinks enkele 
overeenkomsten zijn - zoals de 
veroordeling van de Nederlandse betrokkenheid 
bij de Golfoorlog en van het Zuidafrikaanse apart
heidsregime- overheersen toch de verschilpunten. 
Waar Groenlinks tot op zekere hoogte het begin
sel van het marktmechanisme aanvaardt, houdt de 
SP vast aan planning en socialisatie. Ook over indi
vidualisering en het migrantenbeleid denken de 
partijen totaal verschillend. Bovendien loopt hun 
benadering van de milieuproblematiek sterk uit
een. Hoewel de SP zich overduidelijk als milieupar
tij afficheert, is zij bepaald niet ecologistisch. Met 
andere woorden: de SP acht de mens niet onderge
schikt aan de natuur, maar gaat eerder- conform 
haar marxistische maatschappijvisie - van het om
gekeerde uit. Remi Poppe, de milieuman van de SP 
stelde in 1989, na de totstandkoming van Groen
Links: 'We zijn rood en dat blijven we•.17 'Het mi
lieu is geen groen probleem, het is een machtspro
bleem', aldus Jan Marijnissen.18 De strijd voor een 
beter milieu als onderdeel van de klassenstrijd op
gevat, die pas beëindigd zou worden wanneer de 
kapitalistische produktiewijze was aangepast. Dit 
standpunt is identiek aan dat van de 'oude' CPN, 
bijvoorbeeld in 1972 verwoord in de brochure De 
kapitalist als gifmenger: klassenstrijd tegen milieu
vervuiling. 

Golf. Later werd de toon toch weer 
scherper. Groenlinks zou zich in 
weinig onderscheiden van de an
dere partijen, geen echte oppositie 

tegen het kabinet-Lubbers voeren en eigenlijk ook 
alleen maar uit zijn op bestuursverantwoordelijk
heid. 

Parlementaire opmars 
Het verkiezingsprogramma van de SP doet in veel 
opzichten denken aan dat van de 'oude', op 
marxistisch-leninistische leest geschoeide CPN, in 
een eigentijds jasje. De SP neemt fel stelling tegen 
het 'neo-liberale' regeringsbeleid, dat neerkomt 
op terugdringing van de rol van de overheid, het 
afscheid nemen van de gedachte van de maakbaar
heid van de samenleving, de drastische inkrimping 
van het sociale stelsel en een grote invloed voor 
het marktmechanisme. 
Tegenover dit 'afbraakbeleid' plaatst zij socialise
ring van de produktiemiddelen, een 'sterke, door
tastende' overheid, en planning op hoofdlijnen. 
Het program is verder nogal populistisch getoon
zet: zo moeten gezondheidszorg en onderwijs gra
tis worden; de huurverhogingen van de afgelopen 
vier jaar ongedaan worden gemaakt; en de inko
mensverschillen sterk worden verminderd - het 
'maximum-inkomen' mag hooguit driemaal hoger 
dan het minimum liggen. Het geld hiervoor komt 
vooral uit een harde fiscale aanpak van de bedrij
ven, een halvering van het defensiebudget, en het 
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laten vervallen van de aanleg van de Betuwelijn en 
het TGV-traject. 

Ondanks de aversie van parlementaire activiteiten 
die haar maoïstische gedachtengoed kenmerkte, 
nam de SP in 1974- voor het eerst- deel aan de ge
meenteraadsverkiezingen. Argumenten waren dat 
de socialistische propaganda in de vertegenwoor
digende lichamen een groter bereik zou krijgen en 
dat buitenparlementaire acties zo beter konden 
worden ondersteund. Bovendien werd het de 
hoogste tijd dat in het parlement de 'stem van de 
gewone man' kon worden vernomen. 
Hiermee begon de tot dusverre aanhoudende ge
stage opmars van de SP in de gemeenteraden. In 
1974 kwam de SP in twaalf gemeenten met een ei
gen lijst uit, aangevoerd door lokale kopstukken 
van de diverse massa-organisaties. Dit leverde drie 
zetels in Oss en twee in Nijmegen op. Bij volgende 
raadsverkiezingen werd dezelfde strategie be
proefd. In een toenemend aantal plaatsen waar zij 
kandidaten stelde, sleepte de SP in de periode 
1978-1990 resp. 9, 22, 41 en 70 zetels in de wacht. 
Dit jaar kwam de SP met 153.301 stemmen (in 1990: 
bijna 79.000 stemmen) op 126 zetels uit. 

Analyse van de uitslagen l.eert dat er een zeker -
voor de hand liggend - ve~and bestaat tussen de 
activiteiten die de SP in een bepaalde plaats ont
plooit en haar electorale aanhang. Deze sterke 
kant van de SP op gemeentelijk vlak - de relatie 
tussen activisme en electorale omvang - bleek op 
landelijk niveau lange tijd haar zwakke punt. In 
1977 deed de SP voor het eerst mee aan de Kamer
verkiezingen. De succesvolle werkwijze van de 
raadsverkiezingen werd toegepast: actievoerders 
die in de massa-organisaties hun sporen hadden 
verdiend en op enige landelijke bekendheid kon
den rekenen, kwamen bovenaan de lijst te staan. 
Deze methode werd een mislukking: de partij ver
kreeg slechts enkele tienduizenden stemmen. 

Ook bij de Kamerverkiezingen in de jaren tachtig 
bleek dat het electorale succes van de SP samen
hing met de plaats of regio waar zij door actievoe
ring bekendheid had gewonnen. Zodra de over
stap naar de nationale politiek gepoogd werd, wa
ren andere factoren van invloed- zoals de relatie
ve landelijke onbekendheid van de SP (mede door
dat de televisie moeilijk 'haalbaar' was), of de tra
ditioneel grote electorale zuigkracht van de poten
tieel gouvernementele PvdA. Dit bleek bijvoor
beeld duidelijk bij de Kamerverkiezingen van 1986. 
Toen de SP in maart van dat jaar bij de raadsverkie
zingen ruim 60.000 stemmen behaalde (in 61 ge
meenten), verkeerde zij in een euforiestemming -
omgerekend zou deze uitslag immers goed zijn 

8 

... 
"' 
N 

__J 

0 
0.. 

voor één kamerzetel. De klap kwam enkele maan
den later: bij de Kamerverkiezingen verloor de SP 
een derde van haar aanhang, naar alle waarschijn
lijkheid aan de PvdA, die met het CDA in een nek
aan-nek-race was verwikkeld om de grootste partij 
te worden. 

Grenzen aan de groei? 
Langzamerhand begon binnen de partijleiding het 
gevoel te ontstaan dat het imago van de SP als 'ac
tiepartij' haar landelijke doorbraak wel eens in de 
weg kon staan. Want alle veranderingen in de ide
ologie ten spijt, de SP bleef in de praktijk een actie
partij die zich vooral op het terrein van het milieu 
en de gezondheidszorg profileerde. In 1989 werd 
MilieuAlarmlijn - door de cabaretier Freek de Jon
ge - in gebruik gesteld voor 'als u dingen ziet die 
het milieu niet kan verdragen .. .'. Binnengekomen 
meldingen (van omwonenden of anonieme werk
nemers van een vervuilend bedrijf) werden door 
een groep deskundigen nagetrokken, waarna de 
SP doorgaans de pers zocht. 
In 1991 werd besloten dat de SP meer aan een lan
delijk politiek gezicht moest gaan werken. De par
tij moest zien zich toegang te verschaffen tot de 
landelijke media, en meer landelijke acties opzet
ten tegen het regeringsbeleid. De dreiging van 
'economisme', van de 'beperkte belangenbeharti
ging' zou moeten worden vermeden, onder andere 
door over meer nationale en internationale kwes
ties standpunten in te nemen. De SP als 'actiepartij' 
zou zo in de beeldvorming kunnen worden gewij
zigd in 'actieve politieke partij'. 

Dat de SP in mei 1994 zich weer door de PvdA de 
kaas van het brood zallaten eten, is bepaald niet te 
verwachten. De crisis van de sociaal-democratie is 
immers een feit. Ongetwijfeld zal de SP in staat blij
ken te profiteren van de desintegratie van het kie
zerscorps van de PvdA. Daarnaast biedt de 'recon
structie van de verzorgingsstaat', waarbij met 
name in de sociale zekerheid flink gesneden wordt, 
de SP vele kansen. Haar campagne Stem tegen 
Stem SP is vooral gericht op de teleurgestelde tra
ditionele arbeidersaanhang van de PvdA, die zich 
in de steek gelaten voelt. Op dit electorale terrein 
ondervindt de SP overigens concurrentie van ex
treem-rechts. De CD poogt evenzeer- zij het op an
dere wijze- gebruik te maken van deze frustraties. 
Dat de SP zich in haar campagne zo tegen de CD af
zet, heeft naast politieke motieven dan zeker ook 
nog een electoraal aspect. Beide partijen vissen 
voor een deel in dezelfde vijver; de SP kan er wel 
bij varen wanneer zij erin slaagt om de CD de wind 
uit de zeilen te nemen. 

Het gaat de SP momenteel voor de wind. Naast het 



stijgende aantal kiezers neemt ook het aantal le
den toe- van zo'n 10.000 in 1986 tot ruim 16.000 in 
1994. Aanvankelijk bestond deze aanhang voorna
melijk uit 'steunleden', die formeel aan de zijlijn 
van de partijorganisatie stonden. Sinds het partij
congres van oktober 1991 hebben zij echter ook 
stemrecht. 
Deze voorspoed kent ook een schaduwzijde. Als ac
tie- en protestpartij - die gevoelens van onvrede 
vertolkt- en als klassieke arbeiderspartij- zoals de 
vroegere sociaal-democratie en de oude CPN - lig
gen er gevaren voor de SP op de loer, juist vanwe
ge die groei. De electorale vooruitgang van de SP 
rust voor een belangrijk deel op het mobiliseren 
van onvrede. Zolang de SP geen bestuursverant
woordelijkheid draagt, werpt deze strategie vrucht 
af. Maar met het toenemende zeteltal komt ooit 
het moment dat het dragen van bestuursverant
woordelijkheid niet te vermijden zal zijn. Na de 
raadsverkiezingen van maart 1994 was dit punt 
nog niet bereikt: de SP bleek in geen enkele ge
meente politiek bereid àf in staat om toe te treden 
tot het College van Burgemeester en Wethouders. 

Daarnaast vormt de groei mogelijk een bedreiging 
voor de sociale homogeniteit van de SP. Marijnis
sen stelde ooit over de PvdA dat in deze partij door 
het hoge percentage hoger geschoolden de arbei
ders uit de organisatie werden weggejaagd. iets 
vergelijkbaars zal zich niet direct bij de SP voor
doen, maar met de ledenaanwas van de laatste tijd 
is de sociale samenstelling van de aanhang even
eens aan verandering onderhevig. Naast de fa
brieksarbeiders, die de hoofdmoot van het leden
bestand uitmaakten, melden zich nu ook meer le
den uit het onderwijs en de gezondheidszorg. Ook 
levert de SP-campagne onder de studenten resul
taat op. Op deze wijze lijkt er enige differentiatie 
te gaan ontstaan in het ledenbestand, namelijk 
tussen blauwe- en witte-boordenwerkers. In de 
'klassieke' CPN leidde een dergelijke ontwikkeling 
in de jaren zeventig tot een tweedeling, die mede 
bijdroeg aan haar ondergang. Dit 'CPN-scenario' is 
bij een aanhoudende groei niet onvermijdelijk, 
maar ook niet op voorhand voor de SP uit te slui
ten. Dit geldt temeer omdat de SP als een 'sfeerge
voelige' club oogt, getuige bijvoorbeeld haar re
centelijke partijmanifestatie het Brabantse sprook
jespark Het Land van Ooit. 

Zowel extern (als gevolg van het 'uitwerken' van 
de protest-strategie) - als intern (door de sociale 
differentiatie) herbergt het succes van de SP poten
tiële risico's. Kiezers en leden die zich nu bij de par
tij melden, kunnen door het manifest worden van 
deze ontwikkelingen weer opstappen. Wanneer 
dit zal gebeuren, wil dat niet zeggen dat de SP van 
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zekere hoogte in een gat dat andere (linkse) partij-
en laten vallen; zolang dat gat blijft bestaan - ze-
ker ten tijde van economische crises - is er ook 
ruimte voor een partij als de SP. 

Gerrit Voerman is medewerker van het 
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke 
Partijen 

Noten: 

Voor de periode tot 1986 is dit artikel grotendeels 
gebaseerd op G. Voerman, De 'Rode Jehova's'. Een 
geschiedenis van de Socia/istiese Partij, in: Jaar-
boek 1986 Documentatiecentrum Nederlandse Po-
litieke Partijen, Groningen, 1987, 124-150. 

2 Het Rode Boekje. Citaten uit het werk van Mao 
Tse-toeng, Utrecht, 1967, 74 (nr. 166). 

3 Diskussie. Gezamenlijke uitgave van SP en KENml. 
Z.pl., z.j. [1975]. 6. 

4 Dit laatste werd echter ontkend; zie de Tribune, 21 
juni 1991: 'de Nederlandse socialisten (voelen) 
weinig binding met datgene wat in Oost-Europa 
onder de benaming "socialisme" tot stand werd 
gebracht'. Vergelijk echter 'De dag van de hoop', 
een artikel over de 70-jarige herdenking van de 
Russische Oktober-revolutie, in: de Tribune, 23 ok-
tober 1987: 'Juist de zeventigjarige geschiedenis 
van de Sovjet-Unie bewijst dat er geen ideale weg 
naar het socialisme is. De Sovjet-Unie is dan ook al 
lang niet meer het enige model waarop socialisten 
elders in de wereld zich richten. Maar ondanks alle 
negatieve kanten( ... )- het is en blijft een grandi-
oos feit dat in nota bene het grootste land ter we-
reld de opmars begon van het socialisme als reëel 
bestaandekonomiesen maatschappelijk stelsel'. 

5 Trouw, 26 oktober 1991. 
6 De Groene Amsterdammer, 12 juni 1974. 
7 T. Kox, 'Integratie is enige antwoord op minderhe-

denprobleem', in: Trouw, 28 december 1990. 
8 De Volkskrant, 5 januari 1993. 
9 De Tribune, 23 januari 1987. 

10 De Tribune, 20 november 1987. 
11 De Tribune, 4 december 1987. 
12 De Tribune, 5 oktober 1990. 
13 De Volkskrant, 5 maart 1991. 
14 De Volkskrant, 28 februari 1991. 
15 De Volkskrant, 7 september 1991. 
16 Zie Het einde van de CPN, in: De Tribune, 15 febru-

ari 1991. 
17 Trouw, 14 juni 1989. 
18 De Tribune, 12 mei 1989. 
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Vijf jaar na dato 
GroenLinks en de politieke vernieuwing 

Groenlinks werd tot stand gebracht (na een eerste 
mislukte poging in 1986) in het voorjaar van 1989. 
In de Rode Leeuw, hartje Amsterdam, timmerden 
vier delegaties van CPN, EVP, PPR 
en PSP een programma in elkaar 

verkiezingen van 1990 werd de kramp van de 
bloedgroep-gewijze samenstelling van lijsten door
broken, veel sneller dan bij het CDA. Die snelheid 

van opgaan gaf natuurlijk het risi
co van afsplitsingen, en dat heeft 

en maakten zij afspraken over de 
kandidatenlijst voor de Tweede 
Kamerverkiezingen in september 
van dat jaar. Bij die verkiezingen 
behaalde Groenlinks zes zetels, 
wat tegenviel. Vervolgens ging het 
bij de gemeenteraadsverkiezingen 

Marius Ernsting 
zich ook voorgedaan (al is het aan
nemelijk dat dit ook was gebeurd 
bij een lager tempo). De betekenis 
daarvan (NCPN en PSP'92} is echter, 
behalve dat nu iedereen weet dat 
er een gemeente Reiderland be-

POLITIEK 

in 1990 veel beter. Het ziet er naar 
uit dat dit, na continuering van dat resultaat bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart j.l., ook bij 
de komende Kamerverkiezingen het geval zal zijn. 

Samengaan 
Groenlinks was niet minder dan een driedubbele 
belofte. Een harmonisch samengaan van vier radi
kaal-linkse stromingen in een politieke formatie 
ter linkerzijde van de PvdA; daardoor een verande
ring in de politieke verhoudingen in ons land, met 
Groenlinks als wezenlijke en serieuze factor daar
in; en een andere, dat wil zeggen opener en meer 
aansprekende, wijze van politiek bedrijven. 
Na vijf jaar mag de vraag gesteld worden: wat is 
daarvan terecht gekomen? Niet om nu al de defini
tieve rekening op te maken; daarvoor is het nog te 
vroeg, al moet je ook weer niet te bang zijn om 
een moment aan te geven waarop dat aan de orde 
is (de politiek staat toch al teveel bekend om ont
wijkend gedoe en gebrek aan directheid). Maar 
wel om bij een beschouwing over de mate waarin 
beloftes zijn ingelost ook te kijken naar wat er nog 
zou moeten gebeuren. Het is eigenlijk een poging 
tot opdracht-formulering voor de volgende vijf 
jaar. 

Het samengaan van de vier partijen in Groenlinks 
is goed en snel gegaan. Al bij de gemeenteraads-
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staat, verwaarloosbaar gebleken. 
De nervositeit om machtsverhou

dingen binnen Groenlinks af te meten aan de posi
ties van en het evenwicht tussen de oude partijen is 
inmiddels geëxporteerd: het is eerder de buiten
wacht die daarop let. De eigen gelederen houden 
zich er niet zo mee bezig. 

Serieuze factor 
Het veranderen van machtsverhoudingen en de 
evolutie van Groenlinks tot een wezenlijke en seri
euze factor was natuurlijk een veel lastiger belofte 
om in te lossen. Vooral omdat daarin de electorale 
omvang een variabele is die je niet in de hand hebt. 
Maar ook omdat daarvoor binnen aanzienlijke de
len van Groenlinks een culturele omslag nodig 
was: een mentale trendbreuk van politiek-opposi
tionele marginaliteit als bijna wezenskenmerk van 
radikaal links naar een positie van potentiële be
stuurlijke verantwoordelijkheid, met alle proble
men van dien (verhouding van de fractie t.o.v. de 
eigen bestuurder, het omgaan met bestuurlijke 
collegialiteit, herkenbaarheid van de eigen politiek 
opvattingen, etc.). 

Toch kan vastgesteld worden dat het met vallen en 
opstaan, met name in de grote en middelgrote ge
meenten, gelukt is om tot een serieuze factor te 
worden, die ook door andere partijen wordt ge
zien als partner in het bestuursproces of op zijn 



minst als een factor om rekening mee te houden. 
En het ziet er naar uit dat het ook op landelijk ni
veau in de afgelopen periode, ondanks de relatief 
geringe omvang van de fractie, gelukt is om toe te 
werken naar een positie die ertoe doet, zowel in de 
samen met andere partijen genomen initiatieven, 
als in het bij tijd en wijle strategisch en tactisch 
scherp opereren. 
In de verhoudingen zoals die zich nu aftekenen: de 
grote vier partijen vrijwel gelijk in omvang met 
rond de dertig zetels, en Groenlinks als middelgro
te partij met rond de tien zetels, kan dat interes
sant worden. 

Open en aansprekende politiek 
Die nieuwe manier van politiek bedrijven, opener 
en aansprekender, hoe staat het daarmee? Eigen
lijk is dat het moeilijkste onderdeel. De resultaten 
zijn heel gemengd: sommige dingen zijn wel ge
lukt, andere niet. In sommige opzichten is er zelfs 
sprake van een terugval. 
Zo is het bijvoorbeeld redelijk gelukt om van 
Groenlinks een beeld te vestigen van een plurifor
me, actieve en soms ook creatieve politieke club, in 
het bijzonder op lokaal en provinciaal niveau. Het 
is daarbij gelukt om de sterke nieuwe punten van 
Groenlinks, de ecologische en multi-culturele posi
tionering, duidelijk voor het voetlicht te brengen. 
En niet in de laatste plaats heeft de wijze waarop 
alle leden van Groenlinks rechtstreeks invloed kon
den uitoefenen op de keuze van de lijsttrekker 
voor de Tweede Kamer terecht veel aandacht ge
trokken. Zover is zelfs D66 nog niet. 

Ervan uitgaande dat politieke vernieuwing kan 
worden gedefinieerd als: het ontwikkelen van een 
wijze van werken en daarbij behorende organisa
tievormen, die ertoe leidt dat de relatie tussen ka
der, gewone leden en kiezers van een politieke or
ganisatie verbreed en versterkt wordt, zijn er nogal 
wat dingen (nog) niet gelukt. 

• Het is niet gelukt om het feite! ijk multi-culture
le karakter van de aanhang van Groenlinks te 
vertalen in daarop aansluitende, nieuwe werk
wijzen en organisatievormen, die het mogelijk 
maken voor mensen uit andere culturen daarin 
zinvol te (blijven) functioneren. 
Het is niet gelukt om, terwijl het gedachten
goed van Groenlinks daar alle aanleiding toe 
geeft, echte verbindingen tot stand te brengen 
met jongeren. Het beeld dat de politiek, ook 
die van Groenlinks, een zaak van de veertigers
generatie en ouder is, is niet werkelijk doorbro
ken. 

• Het is niet gelukt om tot directe, produktieve, 
conmmunicatie-vormen met kiezers te komen. 
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De pogingen die daartoe zijn genomen (actieve 
media-politiek, debatten, visites e.d.), zijn te
veel in het betrekkelijk elitaire intermediair-cir
cuit blijven steken. 

• Het is niet gelukt om tot aansprekender vor
men te komen voor het programmatische ka
rakter van een moderne politieke organisatie. 
De wijze waarop in Groenlinks met program
ma's wordt omgesprongen, het op het oog af
zweren van monomane ideologieën ten spijt, 
heeft telkens weer het karakter van leerstellige 
exercities, die ook telkens weer de indruk wek
ken dat nu een programma aan de orde is dat 
alle andere programma's overbodig maakt 
(wat twee weken later toch weer een misver
stand blijkt). 

Het is niet gelukt om te komen tot een duidelij
ker en humaner omspringen met vertegen
woordigers van Groenlinks op vooruitgescho
ven posten, totnutoe met name wethouders. 
De cultuur van niet rechtstreeks zeggen of ie
mand wel of niet goed functioneert, en daar
door de deur wijd open zetten voor allerlei in
directe machtsspelletjes, is in Groenlinks be
paald niet uitgebannen. 

• En tenslotte, ronduit afstotelijk is de wijze 
waarop in Groenlinks aan collectieve besluit
vorming wordt gedaan op haar congressen. Al
les wat de politiek voor buitenstaanders onaan
trekkelijk maakt gebeurt daar: onafzienbare 
stapels papier, de meest absurde en gedetail
leerde wijzigingsvoorstellen, gezeur over pro
cedures, lobby's van tevoren, wandelgangen 
tijdens, spreektijden waarin geen zinnig ver
haal meer te vertellen is. Het is een bespotting 
van het woord vernieuwing alleen al! 

Er is alle reden om het vaandel van de politieke ver
nieuwing van de gedeeltelijke onmacht en mod
derspatten te ontdoen, en met het oog op het ko
mende Groenlinks-congres in januari 1995, waarin 
het rapport van de Commissie Duyvendak centraal 
zal staan, opnieuw te ontrollen. 
Als aanzet daarvoor wil ik hier een klein program 
ontvouwen met suggesties voor daadwerkelijke 
politieke vernieuwing, onder het motto: 'Je hoeft 
geen Don Quichotte te zijn om de kat de bel aan te 
binden.' 

Tienpuntenprogram 
1. Er wordt een overtuigende streep gezet onder 

de wijze van congresseren. Voortaan worden 
congressen decentraal voorbereid, d.w.z. afde
lingen dienen rond het thema wat aan de orde 



: ~~--------------

is teksten in, het partijbestuur komt op basis 
daarvan met voorstellen en alternatieven, en 
een congres waar alle leden stemgerechtigd 
zijn beslist. 

2. Om een eind te maken aan de papiercultuur, 
stelt Groenlinks een ecotax in eigen gelederen 
in voor door haar geproduceerde stukken: hoe 
meer pagina's, hoe hoger de prijs per pagina, 
door te berekenen aan de opsteller, dan wel in 
de prijs van het geschrift. 

3. Teneinde een beter beeld te krijgen van haar 
eigen functioneren t.o.v. buitenstaanders, laat 
Groenlinks zijn organisatie jaarlijks steek
proefsgewijs doorlichten door een bureau voor 
marktonderzoek op tenminste: 

toegankelijkheid: worden aspirant- cq nieu
we leden behoorlijk opgevangen en weg
wijs gemaakt? 
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7. GroenLinks start een tamelijk agressieve debat
campagne onder de titel: Dat zien wij niet zit
ten!. De campagne is er expliciet op gericht het 
eigen profiel te verscherpen door duidelijk te 
maken tegen welke opvattingen en praktijken 
Groenlinks zich wil afzetten. Dit om kleur te 
bieden in een grijze politieke confectie, waarin 
partijen en hun vertegenwoordigers steeds 
meer van hetzelfde laken een pak lijken te zijn. 

8. Groenlinks lanceert het zogenaamde burger
convenant: de mogelijkheid om, in ruil voor 
vrijwillige werkzaamheden ten behoeve van de 
zorgverlening of het beschermen en onderhou
den van natuurwaarden in de directe omge
ving, vermindering van inkomstenbelasting te 
krijgen, dan wel (bij het ontbreken van inkom
sten) een negatieve aanslag oftewel een posi
tieve beloning. 

9. Groenlinks introduceert de politieke jumelage: 
zij gaat een konkrete, intensie
ve samenwerkingsrelatie aan begrijpelijkheid: zijn de 

epistels van GroenLinks 
voor een leek in de politiek 
te begrijpen? 

'duidelijke ecologische 
met een verwante partij in dat 
deel van de wereld, waar soli
dariteit een levensnoodzaak is. 
Groenlinks investeert in die re
latie en bevordert uitwisseling, 
werkprojekten, trainingen en 

en multiculturele 
hulpvaardigheid: wordt ie
mand die een standpunt 
wil weten of een adres van 

po$itidhëähg'•· 

een instantie of de weg 
vraagt bij de gang door 
een overheidsprocedure, goed geholpen? 

4. Voortaan stelt GroenLinks uitsluitend kandida
tenlijsten vast waarop de kandidaten in alfabe
tische volgorde voorkomen. Met alle kandida
ten wordt overeengekomen dat de volgorde 
van verkiezing wordt bepaald door het aantal 
uitgebrachte stemmen, dus door de kiezers, per 
kandidaat. 

5. Elk nieuw lid van Groenlinks wordt direct ge
vraagd op welk terrein zijn of haar kennis/erva
ring/belangstelling ligt, en hoeveel tijd men 
daaraan maximaal wil besteden; met behulp 
van het Groenlinks computernetwerk (waarop 
afdelingen en groepen hun aktiviteiten bekend 
maken) wordt snel gekeken naar een zo pas
send mogelijke aansluiting. 

6. Groenlinks start een zelfstandige afdeling 
dienstverlening, onder de naam: scratch your 
back. Hierin kunnen mensen terecht voor actie
ve hulp bij zaken waar de overheid als partij in 
het geding is, zoals belastingen, vergunningen 
of inspraakprocedures. De diensten worden 
verleend tegen kostendekkende tarieven, voor 
leden en niet-leden; tevens worden hier nutti
ge en aardige Groenlinkse produkten ver
kocht. 

0 
0.. 

tracht op die manier niet alleen 
dáár te helpen, maar ook hier 
ter plaatse konkreet zin en re-

sultaat te geven aan betrokkenheid die anders 
zou verdampen in abstractie of machteloos
heid. 

10. GroenLinks stelt een politieke-ideeënbus in, 
waaraan een jaarlijks budget verbonden is van 
f 10.000,- voor de drie beste suggesties en 
voorstellen t.a.v. politieke vernieuwing. De jury 
wordt gevormd door mensen uit maatschappe
lijke bewegingen op de hoofdterreinen van 
GroenLinkse politiek. 

Tot slot: ik beweer niet dat al deze ideeën nieuw 
zijn. Ik beweer wel dat het stuk voor stuk ideeën 
zijn met een directe en concrete relatie tot vernieu
wing. Ze kunnen bijdragen aan het versterken en 
verbreden van de band met leden en kiezers, aan 
het zinvol invullen daarvan, en niet in de laatste 
plaats aan het aantrekkelijker maken om über
haupt die band aan te gaan! 
De uitvoering ervan is louter afhankelijk van de ei
gen wil. Dat is tenslotte de beste toetssteen voor 
politieke vernieuwing. 

Marius Ernsting is redacteur van P&C 
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Zij en Wij 
Communicatie rondom de huisvesting van vluchtelingen 

Klaas de Vries, hoofddirecteur van de VNG, en ik 
hebben ontdekt dat we op ruim vijfhonderd meter 
van elkaar geboren zijn. In het lieflijke glooiende 
landschap van Zuid-Limburg. Wat 
een toeval, wat aardig. Er rustte al-

komst van een opvangkamp in Elspeet door 350 
gezinshoofden, grondbezitters en neringdoenden 
een petitie van de actiegroep Elspeet Vooruit is on-

dertekend. De zondagsrust wordt 
door het verblijf van vreemdelin

leen één smetje op die constate
ring. Klaas was protestant en ik was 
katholiek. En dus moeten wij elkaar 

Ton Koek 
gen niet bevorderd, de folklore 
komt in het geding en de Elspeetse 
kleine winkeliers trekken van het 

vroeger heel wat hebben uitge
scholden. Dan riep zo'n protestants 
etterbakje de fijnzinnige tekst: 'Ka
tholieke apen, kunnen niets dan 

POLITIEK 
kamp geen profijt, terwijl de ex
ploitatie van het kamp wel degelijk 
een deel van hun belastinggeld zal 

gapen, geloven niet in God maar 
alleen in de pispot .. .'. Vervolgens begon hij te ren
nen voor zijn leven, want wij katholieke apen wa
ren ruim in de meerderheid. We voelden ons im
mers zeer voldaan als we een paar van die kouwe 
protestanten van bloedneuzen konden voorzien. 
Met een zekere vertedering denken Klaas en ik aan 
die tijd terug. Dat is onthutsend. Want in zo'n 
bloedserieus jongensconflictje zit de kiem opgeslo
ten van de vreselijke dingen die mensen elkaar op 
dit moment aandoen in het voormalige Joegoslavië. 

Westerbork 
Zij en wij. Het is van alle tijden. In de jaren dertig 
kwamen tussen de 25.000 en 30.000 Duitse vluchte
lingen naar Nederland, voor het grootste deel Jo
den. Toen werd ook getracht de vluchtelingen
stroom in te dammen, toen werd ook gezegd dat 
Nederland vol zou zijn. Bij de Algemene Beschou
wingen in november 1938 ging minister-president 
Colijn in op de commotie rondom de aanzwellende 
vluchtelingenstroom. Hij hield de Tweede Kamer 
voor: 'Wanneer men nu ongelimiteerd een stroom 
van vreemdelingen uit het buitenland hier zou bin
nenlaten, zou het noodzakelijke gevolg ervan zijn 
dat de stemming in ons eigen volk ten opzichte van 
de joden een ongunstige kentering zou onder
gaan.' 
Op 15 maart 1939 meldt De Telegraaf dat tegen de 
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opeisen. 
Ook de ANWB mengt zich in de 

strijd tegen het kamp. Nog afgezien van de schade 
die het kamp aan de natuur zal aanrichten, zal vol
gens de ANWB de landelijke sfeer in de omgeving 
ongunstig worden beïnvloed. De ANWB voorspelt 
ook dat de grootgrondbezitters uit protest hun 
landgoederen voor het publiek zullen sluiten. 'Dit 
zou een ramp zijn voor de bevolking van de be
trokken streek, daar tal van Nederlanders rust en 
herstel zoeken op de Veluwe, en de bevolking 
daarvan materiële voordelen geniet'. En dan volgt 
een onvervalste uitsmijter: 'De ANWB is van me
ning dat er in ons land nog wel andere plaatsen te 
vinden zijn waartegen minder ernstige bezwaren 
bestaan'. Deze andere plaats wordt uiteindelijk 
Westerbork ... 

Wie had nou korte tijd geleden kunnen denken dat 
begin 1994 de gemeenten in dit land bezig zouden 
zijn met een krankzinnige race tegen de klok om 
voor 1 mei zo,n 60.000 gevluchte mensen aan on
derdak te helpen. Een gigantisch huisvestingsfeuil
leton dat alsmaar nieuwe afleveringen zal krijgen 
omdat de stroom vluchtelingen onverminderd 
doorgaat. 'Het worden er 1 00.000' chocoladelet
tert De Telegraaf in maart op de voorpagina. Want 
ondertussen slaat in de buurten en wijken de angst 
toe ... 



: ~~---------------

Stigmatisering 
De communicatie kan een hulpmiddel zijn om een 
goede aanpak van het vluchtelingenvraagstuk te 
bevorderen. De eerste vraag die gesteld kan wor
den is: welk verhaal willen we vertellen en welke 
positieve boodschap bevat dat verhaal? Je kunt bij
voorbeeld proberen om uit te leggen dat minder
heden niet voorgetrokken worden, maar dat er ge
probeerd wordt een achterstand in te halen. Maar 
als op lokaal niveau in het kader van positieve actie 
een gratis zwemuurtje voor Turkse vrouwen wordt 
bedacht, kan een bijstandsmoeder slechts conclu
deren dat Turkse vrouwen worden voorgetrokken. 
De negatieve beeldvorming en stigmatisering is 
dan een feit. 

Het beleid moet dus nadrukkelijk worden ge
plaatst in een algemeen kader van de bestrijding 
van maatschappelijke achterstanden. Als iedereen 
met een achterstand geholpen 
wordt, zijn de risico's van stigmati-
sering minder en zal zo'n beleid op 
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steeds weer dat degenen op wie de communicatie 
wordt gericht zich betrokken moeten voelen. Bo
vendien moeten ze de boodschapper en het kanaal 
betrouwbaar vinden. Dan zijn ze misschien bereid 
om te luisteren of te lezen. Maar dan beginnen de 
problemen pas: want betekenissen zitten nu een
maal niet in de boodschap zelf, maar in de hoofden 
van mensen. 
De betekenis die iemand geeft aan de inhoud van 
een boodschap die hij opvangt, is afhankelijk van 
zijn persoonlijke situatie, zijn sociale (werk)omge
ving, gezin, kerk, leefmilieu en eerdere ervaringen 
met de boodschapper. Op basis daarvan interpre
teert hij. Er is dus niet alleen communicatie van 
overheid naar burger nodig, maar ook van burger 
naar overheid. Het gaat om open, tweezijdige 
communicatie. De bestuurder moet acceptatie zien 
te krijgen voor het beleid omdat hij van de bevol
king de medewerking nodig heeft om te kunnen 

besturen. Dat gaat verder dan één 
keer een bijeenkomst organiseren 
op het moment dat de beleidsvor-

veel bredere steun in de bevolking 
kunnen rekenen. De boodschap: 'Er 
moeten veertig vluchtelingen erbij 
in onze buurt en we hebben met 
z'n allen de maatschappelijke plicht 

'de overheid kan 
ming dat vraagt. Het vraagt om 
een hoge mate van empathie en 
een juiste timing. niet alles' En dan is er het vraagstuk van de 
legitimatie. De bestuurder bevindt 
zich altijd in een machtspositie. Hij 
kan niet uitgaan van het principe 
van gelijkheid. De gelijkwaardig-

om die arme mensen op te vangen', 
werkt niet als de buurt vreselijk ver-
pauperd is. Het werkt vooroorde-
len en spanningen in de hand. Tenzij het gepaard 
gaat met de aankondiging dat op zeer korte ter
mijn de buurt een grondige opknapbeurt krijgt: de 
zo lang gewenste sporthal wordt gebouwd en het 
winkelcentrum wordt gemoderniseerd. Kortom: de 
buurt wordt weer een fijn plekje om te wonen. 
De boodschap zal bovendien moeten laten zien dat 
de overheid meer doet dan alleen het verbeteren 
van materiële omstandigheden. Dat de overheid 
met moeilijk oplosbare problemen wordt gecon
fronteerd die door hun aard omstreden zijn, maar 
die een andere sector van de samenleving niet kan 
oplossen. Toon je dilemma's en verlegenheden. De 
overheid kan niet alles. Ze heeft geen vrije keus uit 
instrumenten en de samenleving laat zich niet wil
loos bewerken. Alleen een autoritaire staat, een 
dictatuur, kan zich alles veroorloven. Tenslotte zal 
de boodschap moeten laten zien dat overheidsor
ganisaties sterk afhankelijk zijn van hun omgeving. 
Dat van de overheidstaken zonder de medewer
king van organisaties en burgers niet veel terecht 
komt. 

Legitimatie 
De tweede vraag is: wat wil je bereiken?; welke 
beelden en bezwaren leven in een buurt? Hiervoor 
is grondig research nodig. Uit onderzoek blijkt 
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heid die uitgaat van de slogan: 'We zullen een 
goed gesprek organiseren met de buurtbewoners, 
we zullen ze zeer serieus nemen en als gelijkwaar
dige partners om de tafel gaan zitten', bestaat 
niet. Het democratisch principe zal dus altijd het 
streven moeten zijn om de machtsengelijkheid te 
verkleinen. Legitimatie kan alleen echt worden 
verkregen als het beleid gewenst is, dus als het 
aansluit op problemen in de samenleving. 

Het in kaart brengen van doelgroepen, het opvan
gen van signalen uit de samenleving, dat kunnen 
bestuurders en voorlichters niet alleen. De voor
lichter die zegt: 'ik vervul voor het bestuur de an
tenne-functie en vang wel alle signalen op over het 
beleid', is als dat kleine roodborstje dat zegt: 'kijk 
mij eens vliegen', terwijl het op de rug van een 
adelaar zit. Het is gemeenschappelijke taak, waar
bij de voorlichter wel heel goed een regiefunctie 
kan vervullen. 

Communicatievormen 
De derde vraag is: welke communicatievormen zijn 
er allemaal te gebruiken? Men spant een blind 
paard achter een praalwagen als men op zoek gaat 
naar fraaie kosmetische oplossingen, in de zin van 
fraaie folders, mooie diaseries en vooral méér ad-



vertenties, méér informtiebijeenkomsten of méér 
eigen huis-aan-huis kranten. Het zijn te snelle op
lossingen. 
Als de vorige twee vragen op een goede manier 
zijn beantwoord, zal de keuze van de vorm en de 
middelen daar logisch uit voortvloeien. Nog te 
vaak wordt het proces omgedraaid. Wordt er be
gonnen met een, vaak intuïtief, gewenst communi
catiemodeL De wethouder zegt dan: 'Laten we dit 
vraagstuk eens grondig tackelen. Als voorlichting 
nou eens een helder leesbare folder schreef. In 
meerdere talen bijvoorbeeld .. .' 
Wie een communicatiemiddel kiest, moet eerst we
ten wat hij wil. Moet zich bezinnen op de functie 
van communicatie en op de rol die hij communica
tie-middelen daarin wil toedichten. 'Wat wil je ei
genlijk ... ?', is een vraag die we onszelf en anderen 
veel te weinig stellen als het gaat om de keuze van 
middelen. 

Tenslotte moet natuurlijk ook vanuit andere disci
plines ondersteuning geboden worden, denk
kracht gemobiliseerd worden. De sociaal-psycho
loog hoort ook aan tafel te zitten. En de historicus. 
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Krachten zullen gebundeld moeten worden. Er 
moet een soort task force gecreëerd worden. Daar
bij zal over grenzen heen gekeken moeten wor
den. De piketpaaltjes moeten uit de grond worden 
gehaald. Doen we dat niet dan geldt een versje dat 
in het vroegere Rusland populair was en in het hui
dige Rusland nog niets aan betekenis verloren 
heeft: 

Sikkels klinken, sikkels blinken, 
ruisend valt het graan, 
als je iemand weg ziet hinken, 
is er weer iets fout gegaan ... 

Ton Koek is hoofd afdeling voorlichting van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

Dit is een bewerkte weergave van de inleiding 
die ondergetekende op 10 maart 1994 hield tij
dens een bijeenkomst over communicatie 
rondom het vraagstuk van de huisvesting van 
vluchtelingen. 

advertentie 

Publikaties wetenschappelijk bureau Groenlinks 

Achter de coulissen: 
gedachten over de 
multi-etnische samen
leving 

Gerrit Pas (red.) 

Deze bundel geeft uit
eenlopende visies over 
migranten, racisme, dis
criminatie en beleid en 
biedt zicht op de veel
soortige werkelijkheid 
van de multi-etnische 
samenleving. 
Prijs: f 27,50 (1993, 
boek/136 pag.) 

Het Centraal Planbu
reau in 
Politieke Zaken 

Harry van den Berg, 
Gert Bath en 
Paul Basset (red.) 

Deze bundel gaat in op 
de plussen en minnen 
van de modellen en be
rekeningen van het Cen
traal Planbureau. Boven
dien verzetten de au
teurs zich tegen de huidi
ge rol van wetenschap
pelijke expertise in de 
politieke besluitvorming 
in het algemeen: niet op 
het Binnenhof maar in 
de vele adviescommissies 
lijken de politieke beslis
singen genomen te wor
den. 
Prijs: f 17,50 
(1993,boek/96 pag.) 

Groen en Links in de 
jaren negentig 

Verslag van de op 15 
maart 1991 gehouden 
conferentie over de di
lemma's en perspectie
ven van sociaal-economi
sche politiek 
Prijs: f 17,50 (1991, 
boeklBO pag.) 

Het Zweedse Model: 
sociaal-democratie en 
arbeidsmarktbeleid 

Judit Klappe 

In dit boek wordt de my
the doorgeprikt dat het 
succes van het Zweedse 
Model berust op het met 
straffe hand aanpakken 
van werklozen. 
Prijs: f 25,- (1990, 
boek/128 pag.) 

Deze publikaties zijn te 
bestellen bij : 
Wetenschappelijk 
Bureau GroenLinks 
Postbus 700 
1 000 AS Amsterdam 
tel.: 020-620 22 12 
De prijzen zijn exclusief 
porto kosten. 



17 

Democratie binnen 
marges 

De Wereldbank en de democratisering van het Zuiden 

Sinds enige jaren wordt door veel Europese landen 
de verstrekking van hulp aan ontwikkelingslanden 
afhankelijk gemaakt van de voortgang van het de
mocratiseringsproces en de nale-

regimes om de gewenste economische aanpassin
gen door te voeren. Het wrange is ook dat de We
reldbank ondertussen zélf een schoolvoorbeeld 

blijft van een ondemocratische or

Johan Frijns 
ving van de mensenrechten. Het 
geheel van eisen omtrent vrije ver
kiezingen en politieke participatie, 
waarborging van de rechten van 
burgers, uitbanning van corruptie E ( 0 N 0 M I E 
en effectief bestuur, waaronder 

ganisatie die niet aansprakelijk te 
stellen is voor gemaakte fouten. De 
stemverhoudingen binnen de We
reldbank garanderen een effectieve 
controle door de rijke industrielan
den. De uitvoering van ontwikke-

ook de democratische controle van 
de gedragingen van de machtheb
bers, wordt meestal aangeduid als 
de eis van good gavernanee (goed bestuur). 
Kort gezegd: zonder good gavernanee is er geen 
ontwikkeling mogelijk. Zonder democratie en een 
effectieve controle corrumpeert de economische en 
politieke elite, waardoor privé- en algemeen belang 
verstrengeld raken en de effectiviteit van de hulp 
inboet of eenvoudigweg opgesoupeerd wordt door 
de elite. Voor wie het niet geloven wil zijn er aan
sprekende voorbeelden genoeg van landen waar 
het ontwikkelingsproces hopeloos stagneert van
wege het gebrek of zelfs de totale afwezigheid van 
democratische instellingen (Zaïre, Myanmar, Soe
dan, en in het verleden de Filipijnen, Nicaragua, El 
Salvador, Mozambique etc.). 
Ook de Wereldbank heeft zich vrij recent opgewor
pen als de pleitbezorger van good governance. 
Naast de gangbare voorwaarden op sociaal-econo
misch terrein wil de Bank voor de verstrekking van 
Structurele Aanpassingsleningen (SAL) voortaan 
ook voorwaarden stellen op het gebied van hervor
mingen in het openbaar bestuur en de naleving van 
de mensenrechten. Gegeven de immense invloed 
van de Wereldbank, en haar zusterorganisatie het 
Internationaal Monetaire Fonds (IMF), op het beleid 
van Zuidelijke landen kan dit een enorme stimulans 
betekenen voor het formele democratiseringspro
ces. 
Deze voorliefde van de Wereldbank voor democra
tische regeringen is een nieuw fenomeen. In het 
verleden gaf men nog de voorkeur aan autoritaire 
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lingsprojecten kenmerkt zich, zelfs 
na de groeiende kritiek hierop, 
door een grote mate van geheim-

houding en rigiditeit. Er is ook geen enkele serieu
ze mogelijkheid voor degenen die door projecten 
en/of aanpassingsbeleid van de Wereldbank in hun 
bestaan getroffen worden om de Wereldbank 
eventueel aansprakelijk te stellen voor geleden 
schade. 
Landen die uiteindelijk aan de gestelde voorwaar
den op het gebied van good gavernanee voldoen 
en bij de Wereldbank om leningen aankloppen ko
men er meestal snel achter dat de feitelijke beleids
ruimte onder een structureel aanpassingsprogram
ma zeer gering, en de bemoeienis van de Wereld
bank met dit beleid zeer groot is. 

Bretton Woods 
De oprichting van de Wereldbank was het resultaat 
van de conferentie die de geallieerden in juli 1944 
belegden in het plaatsje Bretton Woods, in New 
Hampshire, Verenigde Staten. (1) Inzet van de con
ferentie was om een ordening van de naoorlogse 
wereldeconomie te ontwerpen die de gebreken 
van voor de oorlog (hoge inflatie, protectionisme) 
zou voorkomen, en die de belangen van het Wes
terse kapitalisme zou beschermen tegen het opruk
kende communisme. De ordening die men daarbij 
voor ogen stond was gebaseerd op 'persoonlijke 
vrijheid, privébezit, vrij ondernemerschap en open 
markten' zoals het door Eisenhower kernachtig 
werd uitgedrukt. 



Er werden drie instellingen voorzien die hiervoor 
moesten zorgdragen. De Wereldbank zou de lenin
gen beschikbaar gaan stellen waarmee het geruï
neerde Europa opnieuw kon worden opgebouwd, 
en verder garanties verlenen voor risicodragende 
investeringen in ontwikkelingslanden (vandaar de 
officiële naam International Wereldbank for Re
construction and Development). Het IMF zou gaan 
zorgdragen voor het instandhouden van een sys
teem van stabiele wisselkoersen, door toe te zien 
op de financiële huishouding van lidstaten en hen 
eventueel te hulp te komen bij tekorten op de be
talingsbalans. De derde instelling die voorzien was, 
de International Trade Organisation (ITO), bedoeld 
om regels op te stellen voor de internationale han
del en toe te zien op de naleving van deze regels, 
bracht het nooit verder dan een steeds verder uit
dijend verdrag: de General Agreements on Tariffs 
and Trade (GATT). Het nieuwe GATT-verdrag voor
ziet overigens in de eigen opheffing en de oprich
ting van een World Trade Organisation (WTO), met 
ongeveer dezelfde rol als het ITO. Vijftig jaar na 
dato is de Bretton Woods driedeling dan toch nog 
compleet. 

Steun repressieve regimes 
Als hulp bij de wederopbouw van Europa heeft de 
Wereldbank het nooit ver geschopt. De half miljard 
dollar die de Wereldbank voor dit doel heeft uitge
leend, viel volkomen in het niet bij de ruim 41 mil
jard dollar die tot 1953 door de Verenigde Staten 
in het kader van het Marshall-plan werd uitge
keerd. 
Een van de vier leningen die de bank in het kader 
van de wederopbouw beschikbaar stelde was een 
lening van 195 miljoen dollar in augustus 1947 aan 
Nederland, dat tweeëneenhalve week eerder 
145.000 manschappen naar het toenmalige Neder
lands-Indië had gestuurd om de vrijheidsstrijd de 
kop in te drukken. De lening van de Wereldbank 
werd door de jonge Verenigde Naties veroordeeld 
als steun aan een land dat de rechtmatige onaf
hankelijkheid van de Republiek Indonesië verhin
derde. Deze veroordeling had echter geen effect 
op het beleid van de Wereldbank. In 1966 herhaal
de zich een dergelijke botsing met de Verenigde 
Naties toen ondanks resoluties van de Algemene 
Vergadering waarin opgeroepen werd om alle fi
nanciële ondersteuning aan Portugal en Zuid-Afri
ka te staken (vanwege de Portugese onderdruk
king van de onafhankelijkheidsbewegingen in Mo
zambique en Angola, en het Zuidafrikaanse Apart
heidsysteem) de Wereldbank toch leningen ver
strekte aan beide landen. Zelfs een persoonlijke 
smeekbede van de toenmalige Secretaris-Generaal 
van de Verenigde Naties U Thant aan Wereldbank
president George Woods had geen enkel resultaat. 
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De Wereldbank vatte haar ontwikkelingstaak aan
vankelijk voornamelijk op als de financiering van 
grote infrastructurele werken, als noodzakelijke 
voorwaarde voor verdere investeringen door de 
private sector. Onder het voorzitterschap van de 
voormalige Amerikaanse minister van Defensie Ro
bert McNamara richtte het beleid van de Wereld
bank zich vanaf 1968, althans in theorie, expliciet 
op bestrijding van de armoede. Het beleid was 
vooraleerst een poging om de overal de kop opste
kende communistische verzetsbewegingen de 
wind uit de zeilen te nemen. De strategie was ge
baseerd op twee peilers: export-gerichte industria
lisatie en de Groene Revolutie. Beide strategieën 
verlangden een drastische modernisering van de in 
zichzelf gekeerde rurale samenlevingen van ont
wikkelingslanden tot een dynamisch geïntegreerd 
onderdeel van de wereldeconomie. 

In het leningenbeleid werd impliciet aanvaard dat 
autoritaire regimes het best toegerust waren om 
deze modernisering op gang te brengen. Democra
tisering zoals dat nu verstaan wordt, werd indertijd 
door de Wereldbank nog op een lijn gesteld met 
de opkomst van bevrijdingsbewegingen en socialis
tisch geïnspireerde volksdemocratieën. Landen die 
een al te eigengereide koers dreigden te volgen 
(het Chili van Allende, en later de Sandinisten in Ni
caragua) kregen daarom nauwelijks toegang tot 
kredieten, terwijl autoritaire regimes als dat van 
generaal Park in Zuid-Korea, Suharto in Indonesië, 
Chili onder Pinochet, de Filipijnen onder Marcos en 
opmerkelijk genoeg Roemenië onder Ceaucescu 
juist fors gesteund werden. Over Ceaucescu gaat 
het verhaal de ronde dat toen McNamara eens ge
vraagd werd waarom een communistisch land als 
Roemenië toch zoveelleningen kreeg, deze als ant
woord gaf dat hij een groot vertrouwen had in de 
terugbetalingsdiscipline van staatssocialistische 
landen. Waarop een eveneens aanwezige vice-pre
sident van de Wereldbank sarcastisch opmerkte dat 
'het Chili van Allende dan blijkbaar geen leningen 
had gekregen omdat het gewoon niet socialistisch 
genoég was geweest'. 
In 1979 stelde de Amerikaanse Senator Abourezk 
vast dat eenderde van de leningen die de Wereld
bank in dat jaar beschikbaar stelde, ten goede 
kwam aan de vijftien meest repressieve regimes in 
de wereld en dat de kredietverlening aan dictatori
aal geregeerde landen als Chili, Uruguay, Argenti
nië en de Filipijnen twee keer zo snel groeide als 
aan andere landen. 

Aanpassingsbeleid 
Een belangrijke omslag in het beleid vond plaats 
omstreeks 1980, toen cfe Wereldbank in navolging 
van het IMF zich ging bezighouden met het ver-



strekken van aanpassingsleningen. In tegenstelling 
tot projectleningen richten deze leningen zich op 
de herstructurering van een hele sector van de eco
nomie, zoals de landbouw, de banksector of de in
dustrie. Een land dat voor deze kredieten in aan
merking wil komen dient aan een hele reeks voor
waarden te voldoen die allen ten doel hebben de 
rol van de staat te verkleinen, de produktie te rich
ten op de export en de thuismarkt te openen voor 
produktenen investeringen uit het buitenland. 
Aanvankelijk hadden ontwikkelingslanden weinig 
animo voor deze leningen, gezien het grote aantal 
impopulaire maatregelen dat genomen moest 
worden om hiervoor in aanmerking te komen. De 
schuldencrisis in 1982 veranderde dit echter. De ex
plosief oplopende schuldbetalingen leidde tot gro
te tekorten op de betalingsbalans van schuldenlan
den, hetgeen interventie van het IMF uitlokte. Lan
den die zich niet onder het gezag van IMF en We
reldbank wilden stellen, door het aanvaarden van 
een standby agreement van het IMF en/of een aan
passingslening van de Wereldbank, kregen ook 
geen toegang tot de kredieten van de banken 
waarmee ze aan hun renteverplichtingen konden 
blijven voldoen. Hiermee hadden IMF en Wereld
bank het perfecte instrument in handen om hun 
ideeën aan schuldenlanden op te leggen. In 1985 
ondergingen dan ook twaalf van de vijftien meest
verschuldigde landen een structureel aanpassings
programma. 

Vandaag de dag is de Wereldbank, tezamen met 
het IMF, uitgegroeid tot de meest invloedrijke in
stelling op het gebied van ontwikkeling. Meer dan 
zeventig landen in de wereld ondergaan momen
teel een structureel aanpassingsprogramma. Aan
passingsleningen maken inmiddels meer dan een 
kwart van het totale leningenpakket van de We
reldbank uit. 

Schuldsanering 
De invloed van het IMF en de Wereldbank reikt 
echter nog verder. Vrijwel alle OECD-landen heb
ben hun ontwikkelingshulp afhankelijk gemaakt 
van de instemming van IMF en Wereldbank met 
het door het betreffende land gevoerde economi
sche beleid. IMF en Wereldbank verdelen geza
menlijk het voorzitterschap van het merendeel van 
de consultatieve groepen en andere fora waar do
norlanden gezamenlijk voorwaarden formuleren 
voor de toekenning van kredieten. Eind februari 
was de Wereldbank voorzitter van maar liefst 26 
consultatieve groepen. Daarbij gaat het niet alleen 
om reeds bestaande landen maar ook over hulp 
aan bijvoorbeeld de Bezette Gebieden en het toe
komstige Zuid-Afrika. Onderhandelingen tussen 
donoren en het ANC en de PLO zullen ook plaats-
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vinden onder leiding van de Wereldbank. 
Ook op het terrein van de schuldsanering spelen 
IMF en Wereldbank een centrale rol. De herstructu
rering van bilaterale schulden (binnen de zogehe
ten Club van Parijs) en commerciële schulden (in de 
Club van Londen), vindt plaats onder voorzitter
schap van het IMF. Veel van de regelingen om de 
schuldbetalingen aan banken te herstructureren 
worden betaald met nieuwe kredieten van IMF en 
Wereldbank, die ook weer aan voorwaarden ge
bonden zijn. Volgens Percy Mistry, een van de lei
dende critici van de Wereldbank, is mede daarom 
sinds 1982 de totale schuld van ontwikkelingslan
den aan IMF en Wereldbank verdrievoudigd en zijn 
de schuldbetalingen verviervoudigd. Dit heeft ge
leid tot de absurde situatie dat de Wereldbank in 
1982 ongeveer twee miljard dollar méér van ont
wikkelingslanden ontving dan er aan leningen 
werd verstrekt; een tamelijk pijnlijke situatie voor 
een instelling die de bestrijding van de armoede in 
ontwikkelingslanden als eerste prioriteit heeft. 

Tenslotte heeft de Wereldbank zich verzekerd van 
de controle over de zogenaamde Globa/ fnviron
mental Facility (GEF). Dit is het fonds waarmee pro
jecten gefinancierd worden die passen binnen de 
tijdens de UNCED-conferentie overeengekomen 
Agenda 21. Het feit dat het juist de Wereldbank is 
die het GEF beheert (met een kleine rol voor UNEP 
en UNDP), met haar dramatische geschiedenis van 
voor het milieu rampzalige ontwikkelingsprojec
ten, kan gerust beschouwd worden als een van de 
meest tragische uitkomsten van de UNCED-confe
rentie. 

Gebrek aan democratie 
Het is duidelijk: een ontwikkelingsland komt niet 
om de Wereldbank heen. Dit plaatst de Wereld
bank in een uitstekende positie om toe te zien op 
de eerbiediging van de mensenrechten en demo
cratische beginselen in de besluitvorming. De vraag 
is echter of juist een instelling die zelf niet voldoet 
aan algemeen geaccepteerde normen van demo
cratisch bestuur en aansprakelijkheid voor het ei
gen beleid hiervoor het meest geschikt is. 
De dagelijkse besluitvorming van de Wereldbank is 
in handen van 22 Executive Directars (ED). Deze 
vertegenwoordigen ofwel een belangrijk donor
land (Verenigde Staten, Japan, Duitsland, Frank
rijk, Verenigd Koninkrijk) of een groep van landen. 
De huidige Nederlandse ED, Eveline Herfkens, ver
tegenwoordigt bijvoorbeeld ook Israël, Cyprus, 
Moldavië, Oekraïne, Estland en Georgië. 
De verhouding tussen de ED en de lidstaten die 
deze vertegenwoordigd, verschilt per ED. De Ne
derlandse bewindvoerder bij de Wereldbank kan 
bijvoorbeeld op geen enkele manier door het Ne-



derlandse parlement ter verantwoording geroepen 
worden, noch is haar stemgedrag gebonden aan 
bepaalde richtlijnen. Dit in tegenstelling tot bij
voorbeeld de Amerikaanse ED die dankzij een suc
cesvolle lobby van NGOs veel meer gebonden is 
aan de wensen van het Congres. 
De besluitvorming binnen de Raad van EO gebeurt 
meestal unaniem. De formele stemverhouding is 
echter gerelateerd aan de kapitaalinbreng van een 
land, door critici ook wel aangeduid als het one 
dollar, one vote systeem. Belangrijke besluiten ver
eisen minimaal85% van de stemmen, waardoor de 
Verenigde Staten met 18% van de stemmen als eni
ge land over een effectief vetorecht beschikken. De 
Europese Unie als geheel beschikt ook over een 
veto indien men het stemgedrag op elkaar af zou 
stemmen. OECD-landen als groep hebben onge
veer tweederde van de stemmen in handen. De rest 
van de stemmen is verdeeld over die landen die te
zamen bijna viervijfde deel van de wereldbevol
king uitmaken en verreweg het meeste met het 
IMF/WB beleid te maken hebben. Zo heeft China, 
met eenvijfde deel van de wereldbevolking bij
voorbeeld 2,5 procent van de stemmen. Er is dus 
geen sprake van dat er een evenwichtige belan
genafweging plaats vindt tussen die landen die de 
fondsen beschikbaar stellen en zij die het meeste 
met de Wereldbank van doen hebben vanwege het 
aanpassingsbeleid of de financiering van ontwik
kelingsprojecten. 

Bovendien ontbreekt binnen de Wereldbank een 
behoorlijke scheiding tussen uitvoerende en con
trolerende functies. De Raad van EO dient zowel 
goedkeuring te verlenen aan leningen, alsook toe 
te zien op de correcte uitvoering van het beleid. 
Men wordt hierin bijgestaan door een onafhanke
lijk Operation-Evaluation Department De dagelijk
se besluitvorming ligt echter in handen van stafle
den. Vooral de stafleden in de regiokantoren heb
ben vanwege hun positie in het veld grote invloed 
op de besluitvorming. De hele projectcyclus van 
projectidentificatie tot uitvoering kenmerkt zich 
door een grote mate van beslotenheid en geheim
houding. 
De Raad van EO krijgt uiteindelijk slechts de eind
overeenkomst tussen land en Wereldbank ter 
goedkeuring voorgelegd. Vooral grote projecten 
hebben op dat moment al een eigen dynamiek ge
kregen die nog moeilijk te beïnvloeden is. Vanwe
ge de grote invloed van de Wereldbank in de be
sluitvorming rond kredietverlening is het voor staf
leden ook vrij eenvoudig om tegenover ontwikke
lingslanden een bepaalde 'interesse te doen blij
ken' of 'suggesties' voor beleidsverandering te 
doen, die nergens expliciet besloten worden. 
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Wereldbankprojecten 
De afgelopen twee jaar zijn er een drietal opzien
barende rapporten verschenen waarin de proble
men rond de uitvoering van Wereldbankprojecten 
gedocumenteerd worden. Het beeld dat uit deze 
rapporten naar voren komt, en vooral de reactie 
van de Wereldbank op de conclusies, is ronduit 
schokkend en roept ernstige twijfels op of de We
reldbank wel in staat is om naar behoren de ont
wikkelingstaak ter hand te nemen. 

Het eerste rapport werd in opdracht van de vorige 
President van de Wereldbank, Barbar Conable, op
gesteld door een onafhankelijke commissie onder 
leiding van UNEP-directeur Bradford Morse. (2) In 
dit rapport wordt de gang van zaken rond de uit
voering van het Sardar Saravar dammenproject in 
India geschetst als een 'tienjarige geschiedenis van 
vergissingen, niet gehaalde deadlines, en 'post fac
to' herzieningen in het beleid die in zijn totaliteit 
bestempeld kunnen worden als grove nalatigheid'. 
Voor wat betreft de honderdduizenden die vanwe
ge het sterk omstreden project gedwongen moes
ten verhuizen concludeert het rapport: 'de proble
men rond de herhuisvestingsoperatie bij het Sardar 
Saravar project zijn meer regel dan uitzondering 
bij dergelijke door de Wereldbank gefinancierde 
projecten in India'. De reactie van de Wereldbank 
op het rapport was er een van ontkenning. Brad
ford Morse was zelfs gedwongen om een brief 
naar de nieuwe president Lewis Preston en de ED 
te sturen waarin hij stelde dat de belangrijkste aan
bevelingen van het rapport door de staf genegeerd 
of zelfs verkeerd voorgesteld waren aan de ED. In
middels heeft de Wereldbank zich vanwege de we
reldwijde kritiek uit het project teruggetrokken, 
maar blijft wel aansprakelijk voor hetgeen met de 
lening gefinancierd wordt, totdat die in hun ge
heel zijn terugbetaald. 

Het tweede rapport, opgesteld door de inmiddels 
gepensioneerde vice-president van de Wereld
bank, Willi Wdpenhans, is een evaluatie van de 
kwaliteit van de gehele portfolio van de Wereld
bank. (3) De belangrijkste uitkomst van het rapport 
was dat de kwaliteit van de projecten, gemeten 
aan de hand van de eigen criteria van de Wereld
bank, jaar na jaar achteruit ging. Was het in 1981 
nog zo dat 15% van de in dat jaar afgesloten pro
jecten onvoldoende scoorde, in 1991 was dat al op
gelopen tot 37,5%. In sommige sectoren, zoals wa
tervoorziening en landbouw, lag dit percentage 
zelfs boven de 40%. Bij deze cijfers dient te worden 
opgemerkt dat dit nog niets zegt over de vraag of 
het uiteindelijke doel van armoedebestrijding dich
terbij is gekomen; het betreft hier enkel de uitvoe
ring volgens richtlijnen die daarvoor binnen de 



Wereldbank gelden. 
Wapenhans concludeerde dat een van de belang
rijkste oorzaken van het hoge percentage van mis
lukkingen was dat er binnen de Wereldbank een 
'leencultuur' heerste. 'Veel stafleden zien projecti
dentificatie vooral als een wijze om de verstrekking 
van leningen veilig te stellen en daarmee persoon
lijke status te verwerven'. De druk om geld uit te le
nen maakt dat niet uitgegaan wordt van een geï
dentificeerde behoefte aan het project maar van 
het zeker stellen van leningen. 
Ook hier was de reactie van de Wereldbank opval
lend. De eerste reactie was dat de procedures en 
voorschriften van de Wereldbank blijkbaar te inge
wikkeld waren om goed na te leven en daarom ver
eenvoudigd dienden te worden. De tot dan toe 
geldende operational directives, uitgebreide voor
schriften op het gebied van gedwongen herhuis
vesting, bescherming van inheemse volkeren, be
scherming van natuurgebieden etc, werden ver
vangen door veel eenvoudiger operational policies 
van niet meer dan twee pagina's. Alle verplichtin
gen uit de directives zijn geëindigd in een niet bin
dende bijlage getiteld best practice. Een en ander 
impliceert bijna automatisch dat een volgende eva
luatie een betere uitkomst zal laten zien, eenvou
dig omdat er veel minder voorschriften zijn. 

Het derde rapport betreft het reeds genoemde be
leid rond onvrijwillige herhuisvesting. Momenteel 
wordt de laatste hand gelegd aan de lnternal Res
ettiement Review van het Operation Evaluation 
Department In een eerdere, voorlopige versie van 
dit rapport wordt geconcludeerd dat dit beleid op 
zowat alle fronten een mislukking is. (4) Meer dan 
twee miljoen mensen worden dit jaar onvrijwillig 
elders gehuisvest vanwege Wereldbank projecten, 
en nog eens twee miljoen in de komende drie jaar. 
Bij 14% van de Wereldbankprojecten worden men
sen onvrijwillig elders ondergebracht. Officieel uit
gangspunt van het Wereldbankbeleid is dat deze 
mensen op hun nieuwe plek eenzelfde economi
sche status moeten kunnen verwerven als waar zij 
eerst woonden. De praktijk is echter dat dat bijna 
nergens het geval is, dat er vaak zelfs geen be
trouwbare cijfers beschikbaar zijn over hoeveel 
mensen het gaat, laat staan over hoe hun economi
sche positie was. 'het lijkt erop dat de Wereldbank 
niet wezenlijk geïnteresseerd is in de verbetering 
van het herhuisvestingsbeleid, gegeven de afwe
zigheid van data op dit gebied', aldus het rapport. 
Ook hier is de reactie van de Wereldbank in eerste 
instantie om de uitkomsten te negeren, door erop 
te wijzen dat er in het verleden inderdaad fouten 
zijn gemaakt op dit gebied, maar dat men er aan 
werkt om deze fouten in de toekomst te vermij
den. Waaruit deze maatregelen bestaan is evenwel 
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nog onduidelijk. NGOs hebben erop aangedron- 1 1

1 gen dat alle projecten waarbij mensen gedwongen 
worden te verhuizen stopgezet worden totdat on
derzocht is of er geen alternatieven voorhanden 
zijn. Ook eist men dat mensen die in het verleden 
benadeeld zijn door de Wereldbank financieel 
schadeloos gesteld worden. Een aantal herhuisves
tingsprojecten zal ook voor het binnenkort geïn
stalleerde onafhankelijke inspectiepanel gebracht 
worden. Dit moet de toetssteen worden of deze 
door de Wereldbank benoemde commissie van drie 
mannen ook daadwerkelijk onafhankelijk is. 

Begrotingswet 
Terug naar de good gavernanee-eis aan ontwikke
lingslanden. Gesteld dat een land aan alle voor
waarden met betrekking tot good gavernanee vol
doet om voor een lening van de Wereldbank in 
aanmerking te komen; wat blijft er dan feitelijk 
voor beleidsruimte over voor de democratisch ge
kozen regering? 
De voorwaarden die bijvoorbeeld aan een structu
rele aanpassingslening worden gesteld grijpen zo 
diep in op veel beleidsterreinen dat de feitelijke 
soevereiniteit van het land in het geding kan ko
men. Het ontvangende land is met handen en voe
ten gebonden aan. de voorwaarden van een aan
passingslening, op straffe van het kwijtraken van 
hulp en kredieten uit het buitenland. Gekozen ver
tegenwoordigers hebben bij het besluitvormings
proces het nakijken aangezien de onderhandelin
gen over de leningen gevoerd worden door een se
lecte groep ambtenaren en leden van de regering 
(vaak de minister van Financiën, directeur Centrale 
Wereldbank e.d.). Als het pakket maatregelen al 
voorgelegd wordt aan een gekozen volksvertegen
woordiging, is het vanwege de repercussies voor 
de verstrekking van verdere buitenlandse hulp en 
kredieten feitelijk onmogelijk om het pakket af te 
keuren. Eventuele inspraak van volksorganisaties 
of vakbonden in de opstelling van het pakket 
maatregelen is al helemaal ondenkbaar. 
Om een indruk te geven van de mate waarin de 
Wereldbank in een land kan ingrijpen het volgen
de voorbeeld. Cahn beschrijft voor een niet met 
name genoemd land met welke voorwaarden men 
akkoord moest gaan in ruil voor de verstrekking 
van een aanpassingslening van 150 miljoen dollar. 
(5) De verstrekking van deze lening was weer een 
voorwaarde voor een herstructurering van de bui
tenlandse schuld door de Club van Parijs en kon 
daarom door het land niet afgewezen worden. 
De lening kwam in drie onderdelen, waarbij de ver
strekking van de volgende 'tranche' afhankelijk is 
van het nakomen aan alle gestelde voorwaarden 
voor het voorafgaande onderdeel. Voor de eerste 
50 miljoen dollar eiste de Wereldbank opheffing 



van het systeem van invoervergunningen, alle 
kwantitatieve importbeperkingen, alle prijscontro
les en van het systeem van vastgestelde winstmar
ges voor de levering van bepaalde goederen en 
diensten. Voor de tweede 50 miljoen dollar moest 
het land een door de Wereldbank goedgekeurde 
begrotingswet invoeren. Verder moest men pro
duktie-afspraken maken met belangrijke staatsbe
drijven, een aantal banken liquideren of herstruc
tureren, monopolieprivileges opheffen, maximale 
toegankelijkheid garanderen voor de binnenland
se markt, een nieuwe investeringscode opstellen, 
en een programma opstellen om de export te sti
muleren. 
Voor de laatste tranche was goedkeuring van de 
Wereldbank vereist voor de begrotingswet voor 
het daaropvolgende jaar, moest men een reorgani
satie doorvoeren van de ministeries van financiën, 
planning, handel en industrie, en sociale zaken, 
een nieuwe arbeidswetgeving invoeren, een pro
motieplan voor de exportlandbouw opstellen, het 
belastingstelsel herzien door invoering van BTW en 
verlaging van de inkomstenbelasting, en een 
nieuw bosbouwbeleid invoeren. 
Bovenop dit hele scala van economische maatrege
len voorzag de leningovereenkomst ook in een 
groot aantal juridische hervormingen. Om het aan
passingsproces goed te laten verlopen diende er 
studies te worden verricht naar de aanpassing van 
bestaande wetgeving aan de doelstellingen van 
het aanpassingsprogramma. Het land verplichte 
zich tot aanpassing van alle wetten en regulerin
gen die niet in overeenstemming waren met deze 
doelstellingen. Tenslotte voorzag de overeenkomst 
nog in een herziening van het systeem van politie
ke besluitvorming door de instelling van een spe
ciale commissie met vergaande bevoegdheden die 
zou moeten toezien op uitvoering van het aanpas
singsprogramma. Met één lening verschafte de 
Wereldbank zich daarmee het recht om het gehele 
economische beleid van het land te bepalen, zon
der dat er nog een volksvertegenwoordiging aan 
te pas komt. Participatie in de besluitvorming door 
burgers, een ander onderdeel van het eisenpakket 
voor good governance, is zo ook een wassen neus. 

Morele legitimiteit 
Het IMF en de Wereldbank vieren dit jaar het feit 
dat zij vijftig jaar geleden tijdens de Bretton 
Woods-conferentie in het leven werden geroepen. 
Op het programma staat ondermeer een grote 
conferentie in Madrid, voorafgaande aan de geza
menlijke jaarvergadering, waarin men zich buigt 
over een evaluatie van het in de afgelopen decen
nia gevoerde beleid en de institutionele hervor
mingen die nodig zijn om ook in de toekomst een 
belangrijke rol te kunnen spelen in het manage-
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ment van de wereldeconomie. 

Te vrezen valt dat de discussie hierover zich zal be
perken tot het aanbrengen van kosmetische veran
deringen. Vijftig jaar is echter een mooi moment 
om de rol en werkwijze van de Wereldbank en het 
IMF zelf ter discussie te stellen. Een verregaande 
democratisering van de interne besluitvorming 
(door verandering van de stemverhoudingen, meer 
verantwoordelijkheid van de ED ten opzichte van 
de landen die zij vertegenwoordigen), een verbe
tering van de aansprakelijkheid voor gemaakte 
fouten (door de aanbevelingen van de interne kri
tische rapporten over te nemen en procedures voor 
schadeloosstelling in het leven te roepen), een veel 
grotere openheid in de besluitvorming en uitvoe
ring van projecten (door grotere openbaarheid van 
rapporten, inspraak van de lokale bevolking en 
deskundige NGOs in de projectidentificatie, inclu
sief het recht om deze projecten af te wijzen) en 
vooral meer respect voor de democratische instel
lingen en besluitvormingsprocedures van ontwik
kelingslanden, zijn noodzakelijk om met recht nog 
vijftig jaar te mogen volmaken. Gebeurt dat alle
maal niet dan heeft de Wereldbank elke morele le
gitimiteit verspeeld. 

Johan Frijns coördineert voor Action for Solida
rity, Equality, Environment and Development (A 
SEED) Europede campagne rond het vijftigjarig 
bestaan van IMF en Wereldbank. In het kader 
daarvan wordt in Madrid ten tijde van de 
IMF/Wereldbank jaarvergadering door Spaanse 
organisaties ook 'The ether veices of the pi a
net' georganiseerd, een grote tegenconferentie 
met medewerking van onder andere Eduardo 
Galeano, Noam Chomsky, Rigoberta Menchu, 
Susan George, Samir Amin en Vandana Shiva. 
Voor meer informatie: A SEED Europe, Postbus 
92066, 1090 AB Amsterdam, tel. 020-6682236. 

Noten: 
(1) Zie voor geschiedenis Wereldbank Bruce Rich, 

50 year IMF/WB is enough.ln: Bankcheck, sep
tember 1993. 

(2) Sardar Sarovar, Report of the Independent 
Revieuw. 

(3) W. Wapenhans, Report of the Portfolio 
Management Task Force, juli992. 

(4) Early experience with involuntary resettlement, 
30 juni 1993, Operatien Evaluation Department 
of the Worldbank. 

(5) J. Cahn, Challenging the New Imperia! Authori
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Omroep in beroering 
Een blik op de Suid-Afrikaanse Uitsaai Korporasie 

Je kunt op het moment in Zuid-Afrika de televisie 
of radio niet aanzetten of je wordt geconfronteerd 
met de naderende eerste democratische, non-ra
ciale verkiezingen. Als je al niet 
overtuigd was dat 1994 een histo-

eerst op tv verschijnen, stotteren in één zin de kern 
van hun partijprogramma eruit en vervallen vervol
gens, vaak tot wanhoop van de eeuwig geduldige 

presentatoren, in een langdurig 
stilzwijgen. Bovendien wordt er 

risch jaar is voor Zuid-Afrika, dan 
wordt je dat wel na een week rond
lopen in het voormalige land van de 

Martin Jansen 
weinig naar elkaar geluisterd en 
bestaan discussies meestal uit het 
proclameren van een rotsvaste 

apartheid. Zo blijft het verbazen 
dat de staatsomroep, de Suid-Afri
kaanse Uitsaai Korporasie (SAUK), 
die decennia lang als spreekbuis 

BUITENLAND 
opinie. 
Toch worden er pogingen gedaan 
om het debat open te breken. De 

voor het apartheidsdenken heeft 
gefunctioneerd, nu discussie stimu-
leert en iedereen aan het woord laat. 

Onlangs nog in het programma Top Level van Feli
cia Mabuze-Suttle, de Zuidafrikaanse Oprah Win
frey, zaten de secretaris-generaal en de voorzitter 
van de SACP, de Zuidafrikaanse communistische 
partij, in het forum. Zij kregen uitgebreid de gele
genheid om de eigenheid van het Zuidafrikaanse 
communisme uiteen te zetten. Dit overigens tot 
grote opwinding van het publiek. Regelmatig 
stond een trotse christen op om de anti-christ ten 
overstaan van de natie te bestrijden. Vijf jaar gele
den zou een dergelijk tafereel volstrekt ondenk
baar zijn geweest. Toen wás de SACP de anti-christ 
in de ogen van de SAUK. 

Interviews Buthelezi 
Het is een boeiend verschijnsel, de talk-shows op 
de Zuidafrikaanse televisie en de vele phone-inns 
op de radio. In een land waar iedereen jarenlang 
de mond stijf dicht moest houden is nu een kako
fonie van meningen te beluisteren. Zuid-Afrika 
probeert binnen één jaar twintig jaar discussie in te 
halen. De Doos van Pandora is open. 

Alle deelnemers aan de tv-shows krijgen evenveel 
spreektijd. Hypernerveuze kandidaten die voor het 
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dicussieleider van het programma 
Future Imperfect probeert als een 
soort Marcel van Dam-kloon men-

sen tot uitspraken over te halen en reacties bij op
ponenten op te roepen. Onlangs stond de land
kwestie centraal in het programma. De vraag was 
óf en welke compensatie er gegeven moet worden 
aan mensen die van hun land zijn verdreven. Patri
cia Delille, woordvoerster van het radicale Pan 
Afrikanistisch Congres, werd de uitspraak ontlokt 
dat de situatie van vóór 1652 (het jaar dat 'onze' 
Jan van Riebeeck Zuid-Afrika voor het eerst be
zocht, MJ) moet worden hersteld. 
Traetaties zijn nog steeds de interviews met Man
gosutu Buthelezi. De man heeft een indrukwek
kende naam opgebouwd door te weigeren kriti
sche vragen te beantwoorden of boos weg te lo
pen indien de verslaggever niet de gewenste on
derdanigheid tentoonspreidt. De kijkers in Zuid
Afrika zaten dan ook op het puntje van hun stoel 
toen Buthelezi aan de tand werd gevoeld door 
Max du Preez van het programma Agenda (de 
Zuidafrikaanse versie van NOVA). Ou Preez is een 
van de vele nieuwe gezichten die op het scherm 
zijn verschenen na de benoeming van het nieuwe 
onafhankelijke SAUK-bestuur. Hij was tot voor kort 
de eindredacteur van het Afrikaans-talige Vrije 
Weekblad, een onafhankelijk weekblad dat tijdens 
de apartheidsjaren tegen de verdrukking in als luis 
in de pels heeft doorgefunctioneerd. 
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eerst op tv verschijnen, stotteren in één zin de kern 
van hun partijprogramma eruit en vervallen vervol
gens, vaak tot wanhoop van de eeuwig geduldige 
presentatoren, in een langdurig stilzwijgen. Boven
dien wordt er weinig naar elkaar geluisterd en be
staan discussies meestal uit het proclameren van 
een rotsvaste opinie. 
Toch worden er pogingen gedaan om het debat 
open te breken. De dicussieleider van het program
ma Future Imperfect probeert als een soort Marcel 
van Dam-kloon mensen tot uitspraken over te ha
len en reacties bij opponenten op te roepen. On
langs stond de landkwestie centraal in het pro
gramma. De vraag was óf en welke compensatie er 
gegeven moet worden aan mensen die van hun 
land zijn verdreven. Patricia Delille, woordvoerster 
van het radicale Pan Afrikanistisch Congres, werd 
de uitspraak ontlokt dat de situatie van vóór 1652 
(het jaar dat 'onze' Jan van Rie-
beeck Zuid-Afrika voor het eerst 
bezocht, MJ) moet worden her-
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gedrag van Buthelezi? We zullen het nooit weten, 
maar de amusementswaarde blijft hoog. 

Kolderieke situaties 
Een van de zaken die opvallen bij het kijken naar 
politieke debatten is het feit dat de Nasianale Par
tij (NP) van De Klerk regelmatig zwarte vertegen
woordigers inzet in tv-debatten die het dan weer 
opnemen tegen de immer witte vertegenwoordi
gers van lnkatha of het inmiddels ter ziele gegane 
'onafhankelijke' thuisland Boputhatswana. Daar
naast valt het op dat alle vertegenwoordigers van 
politieke partijen verkondigen altijd al tegen 
apartheid te zijn geweest en dat het juist hun par
tij was die de apartheid heeft afgeschaft. In het 
eerder genoemde programma Future Imperfect 
presteerde een NP-vertegenwoordiger, onder 
wiens verantwoordelijkheid in de jaren zeventig en 
tachtig de gedwongen verhuizingen van niet-blan-

ken naar hun respectievelijke 
townships of thuislanden plaats
vond, te stellen dat hij altijd al te-

steld. 
Traetaties zijn nog steeds de inter
views met Mangosutu Buthelezi. 
De man heeft een indrukwekkende 
naam opgebouwd door te weige-
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gen toreed removals is geweest en 
juist zijn invloed heeft gebruikt 
om de meest kwalijke uitwassen 
van die politiek tegen te gaan. Ie
dereen viel zo'n beetje van z'n 
stoel, maar de voormalig minister 
vertrok geen spier. 

ren kritische vragen te beantwoor-
den of boos weg te lopen indien de 
verslaggever niet de gewenste on-
derdanigheid tentoonspreidt. De kijkers in Zuid
Afrika zaten dan ook op het puntje van hun stoel 
toen Buthelezi aan de tand werd gevoeld door 
Max du Preez van het programma Agenda (de 
Zuidafrikaanse versie van NOVA). Du Preez is een 
van de vele nieuwe gezichten die op het scherm 
zijn verschenen na de benoeming van het nieuwe 
onafhankelijke SAUK-bestuur. Hij was tot voor kort 
de eindredacteur van het Afrikaans-talige Vrije 
Weekblad, een onafhankelijk weekblad dat tijdens 
de apartheidsjaren tegen de verdrukking in als luis 
in de pels heeft doorgefunctioneerd. 
Du Preez legde Buthelezi het vuur aan de schenen 
met vragen over het accoord dat de lnkatha-leider 
met Mandela had gesloten, om zich mogelijk in te 
schrijven voor de verkiezingen in april. Du Preez 
stelde een moeilijke vraag, een lange stilte volgde. 
Gedurende ruim een minuut konden de kijkers ge
nieten van het vriendelijk lachende maar zwijgen
de gezicht van Buthelezi. Wilde hij de vraag niet 
beantwoorden? Een technische storing? In ieder 
geval paniek in de studio. Het zwijgende, niet be
grijpende hoofd van Du Preez volgde. De spanning 
steeg. De verwarring nam toe, totdat Du Preez be
sloot om snel over te gaan naar de in de studio aan
wezige gasten en hen de vragen voorlegde. Was 
dit weer een van de voorbeelden van het bokkige 
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Een ander vreemd verschijnsel is de door het meer
partijen-overleg opgelegde wet dat iedereen gelijk 
behandeld moet worden en evenveel zendtijd 
moet worden toebedeeld. Formeel is het immers 
onbekend hoeveel aanhang iedere partij heeft. 
Het principe wordt tot in het absurde doorgevoerd 
en geeft aanleiding tot kolderieke situaties. Zo 
wordt je bijvoorbeeld getrakteerd op een discussie 
tussen de toekomstige regeerders van het ANC en 
de woordvoerders van partijtjes als Keep ft Straight 
and Simpel (KISS). Het partijprogramma van KI SS is 
ontstaan op een ochtend aan de keukentafel. Of 
wat te denken van de ruime aandacht die de verte
genwoordiger van de lslamic Party is toebedeeld 
waarin hij beweert alle moslims van de wereld te 
vertegenwoordigen. 

Dat de voornoemde afspraak ook serieuzere conse
quenties kan hebben, werd duidelijk toen de SAUK 
Hold up the Sun, een vijf-delige serie over de ge
schiedenis van het ANC, begon uit te zenden. Ja
renlang was de Zuidafrikaanse bevolking versto
ken van dergelijke informatie. Een goed initiatief 
dus om de bevolking voor de verkiezingen te hel
pen deze kennisachterstand in te halen. Vanzelf
sprekend waren er politieke partijen die protes
teerden tegen deze aandacht voor het ANC. Er 



tot op vandaag de dag slechts drie staatsnetten 
en één commerciële omroep, het betaal-tv station 
M-Net. Als je geluk hebt en in een van de grote ste
den woont, ontvang je deze vier stations, althans 
als je je een decoder voor M-Net kan permitteren. 
Woon je wat verder van de grote steden dan mag 
je blij zijn met de ontvangst van alleen TV-1. Zap
pen verveelt gauw in Zuid-Afrika. 

Zwaarbewaakte bunker 
Nu ben ik tijdens de heerschappij van de apartheid 
nooit in Zuid-Afrika geweest dus met die tijd kan ik 
niet uit persoonlijke ervaring vergelijken. Maar al
leen al de vergelijking met één jaar geleden geeft 
je het gevoel in een ander medialand verzeild te 
zijn geraakt. De SAUK was toen nog steeds het do
mein van het blanke establishment, de anti-apart
heidsactivisten protesteerden voor de deur. Maar 
met de overeenkomst die er door de onderhande
lende partijen is gesloten over de 
weg naar democratie zijn de 
poorten geopend. Vele voormali
ge activisten zijn officieel lid van 
een van de vele mediacommissies 
die het afgelopen jaar het licht 
hebben doen zien, de Indepen
dent Media Commission, het 
SAUK-bestuur, de Independent 
Braadcasting Authority, het De
mocracy Education Braadcasting 
lnitiative, etc. 
Als gevolg hiervan vinden ook op het manage
mentniveau de eerste nieuwe benoemingen plaats. 
Zo was ik half maart op bezoek bij het onlangs be
noemde hoofd radio van de SAUK, Govin Reddy, 
een man met een indrukwekkend anti-apartheids
verleden. Zijn kamer gaf nog duidelijk weer hoe de 

25 

0 
z 
<( 

z 

omroep in het verleden afgescheiden was van de 
maatschappij. Ik stapte een paleiskamer met een 
badkamer en suite binnen. Daar in het voormalige 
hol van de leeuw spraken wij over ingrijpende ver
anderingen binnen de SAUK en hoe deze onder
steund kunnen worden. 
Dat er nieuwe tijden zijn aangebroken blijkt ook 
uit een andere spraakmakende benoeming. Sinds 
januari is Solly Mokoetle, een voormalig Radio 
Freedom-medewerker benoemd tot hoofd regio
nale radio. Radio Freedom was tot in de jaren ne
gentig de zender van het ANC die opriep de rege
ring in Pretoria omver te werpen. 

Later dwaalde ik door de onderaardse gangen van 
de SAUK-radio- afdeling. Alle radiostudio's zijn 
diep weggestopt onder de grond en stralen meer 
de sfeer van een zwaarbewaakte bunker dan van 
een omroep uit. Ze moeten wel bang zijn geweest 

voor de Zuidafrikaanse bevolking. 
Nu stijgen echter debatterende 
stemmen op vanuit de diepte van 
de Afrikaanse grond van Auckland 
Park, het Zuidafrikaanse Hilversum. 
Zowel het rauwe racisme van de 
Afrikaner Boeren als de verzetscul
tuur en de vrijheidsliefde borrelt 
omhoog en verspreidt zich over een 
land dat in fascinatie participeert in 
het politieke debat in de hoop op 

een betere toekomst met gelijke kansen voor ie
dereen. 

Martin Jansen is medewerker van de Anti-Apart
heidsbeweging Nederland. Dit is een korte im
pressie van zijn reis naar Zuid-Afrika in maart 
van dit jaar. 
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Ergernis 

Op de foto's in de Nederlandse vakbondsbladen 
werden tot 1975 vooral handen geschud. Vak
bandsjournalistiek stond nog in de kinderschoenen 
evenals de fotografie die daarbij paste. In de loop 
van de jaren zeventig veranderden 
de vakbondsbladen rigoureus. 

derwerpen en de Derde Wereld, zowel in opdracht 
als op eigen initiatief. In de jaren tachtig werkte hij 
voor allerhande vakbondsorganisaties, later ook 
voor Ontwikkelingssamenwerking. Hij heeft mo-

menteel in het ledenblad Aaneen 
van de AbvaKabo een eigen 'foto

Door fusies en federaties ontston
den grote bonden. De bondsorga
nen kregen een serieuzer aanzien 

Chris Pennarts 
column' onder de titel Scherp Ge
steld, waarin hij zijn ergernis over 
misstanden in Nederland kwijt kan. 

en werden geprofessionaliseerd. 
Het blad Zin van de Industriebond 
FNV, het grootste vakbondsblad 
van Nederland in die tijd, had hier-

FOTOKATERN 
En dat loopt uiteen van overvolle 
autowegen tot aan de aanval op 
de AOW en het opspuiten van in-

in het voortouw. 
Met de professionalisering van in-
houd en uiterlijk krijgt ook het 'beeld' een belang
rijkere plaats. Vooraanstaande 'sociale' fotografen 
slijten hun werk bij de bonden, vooral die van de 
FNV. In de jaren tachtig krijgen fotografen steeds 
meer kans om via hun camera een eigen verhaal te 
vertellen. Tot 1985 maakt de zwart-wit fotografie 
de dienst uit. Daarna wordt zij grotendeels ver
drongen door kleur. 
Een poging om de 'zwart-witte geschiedenis' van 
de jaren tachtig vast te leggen is het fotoboek De 
ogen van de vakbeweging. Onze gastfotograaf 
Chris Pennarts was één van de initiatiefnemers 
hiertoe. De chronologisch geordende foto's nemen 
de lezer, of beter: kijker, natuurlijk mee naar sta
kingen in bedrijven. Brengen veranderende werk
omstandigheden in beeld. De komst van de compu
ter, maar ook het zware handwerk dat bleef. De 
acties tegen de regering. De angst voor racisme. 
Acties tegen kernwapens en kernenergie. Krakers
rellen. De gezondheidszorg die in de verdrukking 
komt. De daklozen. Gebeurtenissen en ontwikke
lingen die in de brede vakbeweging een rol speel
den. 

Misstanden 
Chris Pennarts (34) is sinds 1976 werkzaam als pro
fessioneel fotograaf en werkt vanuit Utrecht. Hij 
fotografeert met name sociaal-economische on-
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dustrieterrein in een fraai land
schap. Hij trekt veel door het land 
met de camera bij de hand en laat 

zich graag door het toeval verrassen. Ergernis 
vormt een belangrijke drijfveer voor zijn werk. 

Ouderenzorg 
Voor Politiek & Cultuur koos Chris Pennarts zes 
foto's uit met het thema zorg voor ouderen. Te
genover de kille Haagse politieke elite plaatst hij 
de alledaagse werkelijkheid van veel bejaarden, af
hankelijk als ze vaak zijn van de zorg die de maat
schappij hen weet te bieden. Ook hier weer inspi
reerde ergernis hem. 
De foto's spreken voor zich en behoeven geen toe
lichting. Ze vertellen hun eigen verhaal en zo wil 
Chris Pennarts ook het liefst fotograferen. En dat is 
ook precies de formule van deze fotorubriek. 

San Verschuuren 

De ogen van de vakbeweging; negentien foto
grafen zagen de jaren '80, bevat werk van 
negentien zelfstandig werkende fotografen die 
in de jaren tachtig regelmatig opdrachten kregen 
van FNV-bonden. Uitgave: Geert Wijnhoven Com
municatie, Utrecht, in samenwerking met de 
Stichting FNV Pers, 1992. 
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Natuur, milieu 
en sekse 

Hans Achterhuis maakte in zijn beroemde en veel 
geciteerde oratie uit 1990 onderscheid tussen na
tuur en milieu en laat onder meer zien dat er over 
natuur nooit sekse-neutraal is gedacht. (1) Hij 
plaatst de metafoor van Moeder Aar-
de (het vrouwelijke principe) tegen-

Voor het milieu gebruikt Achterhuis de metafoor 
Ruimteschip. Deze metafoor roept een heel andere 
deskundigheid op dan die van moeder aarde: er 
zijn altijd een beperkt aantal mensen die het ruim-

teschip kunnen besturen, de rest 
is van hen afhankelijk. Terwijl 

over dat van het Ruimteschip (het 
mannelijke principe). In dit artikel wil 
ik aangeven hoe snel men in valkui-

Saskia Poldervaart 
deze deskundigheid 'bij het beeld 
van moeder aarde, voor zover het 
om het hoeden en doorgeven van 

len tuimelt bij deze tegenstelling en 
welke vooronderstellingen er achter 
het op deze wijze gehanteerde na
tuurbegrip zitten. 

FILOSOFIE 
het leven gaat, primair bij de 
mensen zelf ligt, natuurlijk in eer
ste instantie bij de vrouwen'. Als 

Dualistisch denken 
Volgens Achterhuis (en vele ecofeministen als Mer
chant, Spretnak, King, Heller e.v.a.) werd vóór 1600 
de natuur gezien als een vrouw die gerespecteerd 
moest worden, die bewondering afdwingt. Zo wer
den er bijvoorbeeld heftige debatten gevoerd over 
de vraag of mijnbouw nu wel of niet toelaatbaar 
was: men verminkt niet zomaar het lichaam van de 
aarde (=de Moeder). 
Rond 1600 veranderde deze houding echter dras
tisch, hetgeen met name tot uiting kwam in het 
denken van de Engelse filosoof Francis Bacon. Ook 
Bacon zag de natuur als vrouw, maar nu moest de 
natuur/vrouw onderworpen worden. De natuurl
vrouw associeerde hij met wanorde en het doel van 
de wetenschapper (=man) zou moeten zijn boven 
de natuur/vrouw te staan. Met behulp van weten
schappelijke instrumenten moet de man de wanor
delijke, chaotische natuur onder druk zetten -Bacon 
spreekt zelfs van penetreren- opdat zij haar gehei
men verraadt. Dit beeld van de natuur als chaoti
sche, geminachte vrouw die onderworpen moet 
worden is door vele filosofen en natuurweten
schappers na Bacon herhaald en verstevigd. Wel zijn 
er altijd onderstromen in het wetenschappelijk den
ken geweest die pleitten voor een bespiegelende, 
meer waarderende, invoelende houding tegenover 
de natuur. ... 

.... 
0 
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andere verschilpunten (Achter
huis spreekt over verschillen, 
maar plaatst deze tegenover 

elkaar) tussen het Ruimteschip en Moeder Aarde 
noemt hij: bij het ruimteschip gaat het om het over
leven, bij moeder aarde om 'het goede leven', bij 
het ruimteschip horen kunstmatige landschappen 
tegenover de 'echte' natuur die gevlucht is voor het 
milieu, dat wil zeggen de mensen. 

Deze beelden samengevat leveren het volgende 
overzichtje: 

Natuur: 

leven 
ecocentrisch = 

de natuur centraal 
bestaat op en voor zichzelf 
veelvormigheid, 'echte' 

natuur 
stelt eigen grenzen 

chaos 
respect/bescheidenheid 
overvloed 

vrouwelijk principe 

Milieu: 

overleven 
antropocentrisch = 

de mens centraal 
terwille van de mens 
kunstmatige land

schappen 
mensen bepalen 

grenzen 
orde 
nuttigheid/utiliteit 
schaarste, 

rantsoenering 
mannelijk principe 



Volgens Achterhuis zijn met name in de traditie 
van het humanisme een aantal dichotomieën ont
worpen, waarin de positieve pool steeds als man
nelijk en de negatieve als vrouwelijk wordt om
schreven. Op grond van dit dualistische denken zijn 
vrouwen en natuur beide in de moderniteit gede
gradeerd en gemarginaliseerd. 

Kritiek op Achterhuis 
Toch is mijn kritiek op Achterhuis juist dat hij even
zeer dualistisch denkt, maar nu (evenals veel ecofe
ministen) het vrouwelijke als positieve pool om
schrijft. Bovendien is het idee dat vóór 1600 de na
tuur gezien werd als vrouw die gerespecteerd 
moest worden, niet geheel juist. Deze idealisering 
van 'vroeger toen de mens nog respect toonde 
voor de natuur' vergeet dat reeds volgens de Chris
telijke leer de mens van God de heerschappij over 
alle andere levende wezens heeft gekregen. Ook 
vraag ik me af of het beeld van vele niet-westerse 
culturen, waar nog 'respect heerst voor al het leven 
op aarde' en waar ook Achterhuis naar verwijst, 
wel klopt. Het is dan ook de vraag of de discussie 
over de al of niet toelaatbare mijnbouw niet veel 
eerder met angst voor het onbekende dan met re
spect voor de natuur -en vrouwen- te maken heeft 
(al gaan respect en angst wel vaker samen). 

Kritiek heb ik ook op het door Achterhuis impliciet 
overgenomen idee van Swift dat 'vrouwen nu een
maal onverzoenlijk tegenover wetenschap en we
tenschappelijke vooruitgang staan'. Er wordt ge
suggereerd dat vrouwen (vanwege hun verbon
denheid met de natuur?) altijd negatief tegenover 
wetenschap hebben gestaan. Vergeten wordt dan 
dat er altijd vrouwelijke geleerden hebben be
staan, maar dat zij in de 17-de en 18-de eeuw be
wust uit de wetenschappen werden geweerd. Voor 
een beter begrip van deze uitsluiting lijkt het me 
vruchtbaarder de rol van de toen opkomende bio
logische wetenschappen te onderzoeken dan te 
veronderstellen dat vrouwen van nature tegen we
tenschap zijn. 
Daarnaast laat Achterhuis zijn Moeder Aarde-me
tafoor kritiekloos samenvallen met (concrete) vrou
wen. Maar waarom zou het hebben van borsten 
vrouwen meer verbinden met de aarde dan het 
sperma van mannen? Worden zo de verschillen tus
sen de seksen weer niet impliciet gelijk gesteld aan 
biologische verschijnselen? Bovendien wordt weer 
eens vergeten dat niet alle vrouwen ook moeders 
zijn. 

Als laatste kritiekpunt geldt de vraag of het 'vrou
welijke' wel zo positief kan worden uitgebeeld. 
Want als men niet de natuur maar sekse historise
rend benadert, levert dat een enigszins ander sche-
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ma op. De teloorgang van de vrouwelijke geleerde 
in de tweede helft van de 18-de eeuw ging samen 
met een groeiende stroom van publikaties, van ge
dragsvoorschriften tot filosofisch-wetenschappelij
ke bespiegelingen, waarin met een steeds grotere 
systematiek het contrast tussen de seksen werd ge
poneerd als een centraal maatschappelijk orde
ningsprincipe. Natuurlijk waren er voordien ook 
contrasterende seksestereotypen in omloop, maar 
die waren vaak weer heel verschillend voor de di
verse standen. Er gaat nu een dominant ideaal ont
staan voor alle standen, dat aansluit bij oudere 
ideeën (Locke, Rousseau): de man als hoofd van de 
huishouding, de vrouw als zijn ondergeschikte en 
gehoorzame huisvrouw. Anders dan voorheen 
werd nu de bepaling wat vrouwen zijn niet alleen 
verbonden met 'de natuur', maar ook gecombi
neerd met maatschappelijke bestemming en inner
lijk wezen. Dat contrast ziet er ongeveer zo uit: 

man: 

openbaar leven, buiten 
energiek, standvastig 

dapper 
zelfstandig 
actief, wervend 
doorzettingsvermogen 
geweld 
geest 
weten 
abstraheren 
waardigheid 

vrouw: 

huiselijk leven, binnen 
zwak, overgave, 

wankelmoedig 
bescheiden 
afhankelijk 
behoudzaam 
aanpassing, opoffering 
liefde, goedheid 
gevoel 
religieusiteit 
begrijpen 
kuisheid, fatsoen, 

charme, mooi 

Hoewel dit schema wel barsten vertoont. hebben 
deze beelden nog steeds een grote zeggings
kracht. In dit plaatje zitten echter een aantal niet 
zo prettige kenmerken die vrouwen toegeschreven 
hebben gekregen (binnenshuis, overgave, opoffe
ring) die in de natuur-milieu dichotomie ontbre
ken. Sympatiseert men vanuit laatstgenoemd con
trast eerder met de natuur, bij het vrouw-man con
trast is het de vraag of iedereen wel vrouwelijk wil 
zijn. Dit leidt tot de kwestie welke vooronderstel
lingen er bij het beeld van de natuur (= vrouwelijk 
principe) worden gehanteerd. 

Ecocentrische visie 
In de ecocentrische visie wordt de natuur gezien als 
weldadig en coöperatief en van intrinsieke waar
den voorzien. In deze opvatting kent men de na
tuur een vorm van bewustzijn of subjectiviteit toe: 
de natuur weet het het best. In deze romantisering 
van de natuur mag de mens niet meer de maat van 
alle dingen zijn, maar moet de mens zich aanpas
sen aan de natuur. Vergeten wordt dan dat de na-



tuur in al haar wijsheid ook ongewenste zwanger
schappen, hongersnood, overstromingen en ziek
tes (aids) veroorzaakt. Hoe kan men de natuur als 
doel op zichzelf beschouwen en tegelijkertijd aids 
willen genezen? 
Is er wel een tegenstelling te creëren tussen mi
lieu=mannelijk=rationeel=kunstmatig enerzijds en 
'echte' natuur=vrouwelijk=emotioneel anderzijds? 
VVat is'echte' natuur? 

Om Jacqueline Cramer aan te halen (2): "Dé natuur 
bestaat niet. Natuur is altijd in beweging, als een 
dynamisch systeem, waarop de mens voortdurend 
haar invloed uitoefent. VVat wij natuur noemen, is 
bijna allemaal door onszelf gemaakt en blijft al
leen maar in stand als wij het op een bepaalde ma
nier beheren. Als het natuurbeheer zich zou beper
ken tot niets doen, waarvoor soms wordt gepleit, 
dan verandert in Nederland bijna alles in bos, met 
op de voormalige landbouwgron
den nog een flinke dosis brandne
tels. Tal van dier- en plantsoorten 
zouden verdwijnen. Kiezen voor 
behoud van de verscheidenheid 
van flora en fauna houdt natuur
beheer in. Maar erkenning van de 
historische ontwikkeling van de na
tuur duidt tevens op de ingewik
keldheid van de definiëring van 
het begrip natuur. VVat moet be-
heerd worden? VVat wil je bijvoorbeeld bij natuur
bescherming behouden? Als in een gebied het eco
logisch evenwicht voortdurend is veranderd, wil je 
dan de veranderde flora en fauna behouden of zo
als dat daarvoor bestond?" 

Deze vragen duiden er mijns inziens op dat een 
ecocentrische benadering van de natuur niet mo
gelijk is. De natuur, simpel te omschrijven als de 
niet-menselijke omgeving, kan niet los van mensen 
worden beschouwd. Het zijn mensen die in hun ge
(en mis-)bruik van de natuur deze hebben beïn
vloed, het zijn altijd mensen die waarderen en be
slissingen nemen over wat 'de' natuur is. Net zomin 
als er een subjectloze vorm van kennis bestaat, be
staat er een subjectloze kennis over 'de' natuur' .. 
Het is altijd de mens die bepaald wat 'de' natuur is 
en wat behouden moet blijven of aangepast moet 
worden. Of, zoals de natuurliefhebber Ger Harm
sen het formuleert: "het denken van de individuele 
mens is maatschappelijk geconditioneerd .. en er is 
derhalve geen 'onmiddellijke' intellectuele en 
emotionele toegang -buiten de geschiedenis om
tot de natuur. ( .. ) Het ontroerd worden door de na
tuur en deze als schoonheid ervaren is een cultu
reel bepaalde subjectieve ervaring". (3) 
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Antroposofisch 
Het zijn dus mensen die de natuur van waarden 
voorzien, niet de natuur die op zichzelf intrinsieke 
waarde heeft. 
Door dit te stellen wekt men de verontwaardiging 
van vele mensen op. Het verwijt is dat je antropo
centrisch bent en dat is kennelijk een vloek. Maar: 
wat is er toch zo positief aan het denken over een 
voormenselijke natuur die in haar waarde gelaten 
moet worden? Hoe kun je als mens voor-sociaal 
denken? Volgens de ecocentrische benadering is 
de natuur goed en de mens slecht (in ieder geval 
onverbeterlijk kortzichtig). Inderdaad ben ik van 
mening (evenals Achterhuis en vele anderen) dat 
mensen de natuur veelal op slechte wijze beheerd 
hebben. Maar dat houdt toch niet in dat mensen 
zich moeten aanpassen aan 'de' natuur, waar in de 
ecocentrische visie voor wordt gepleit? VVant nog
maals: wat is 'de' natuur? Dat is toch een construc

tie van natuurliefhebbers en mi
lieu-deskundigen? (die daar ook 
weer heel verschillend over den
ken). 
leder vertoog over 'de' natuur 
heeft dan ook zijn menselijke 
vooronderstellingen. Elke defini
tie van 'natuur' heeft een antro
pocentrisch element (hetgeen iets 
anders is dan de acceptatie van 
het huidige dominante mens

beeld). Bij nadere beschouwing is de tegenstelling 
tussen natuur en milieu, en tussen eco- en antropo
centrisch niet houdbaar. Niet alleen is het definië
ren van 'de' natuur een menselijke (en dus sociale) 
handeling, ook zal erkend moeten worden dat 
mensen alleen kunnen overleven als ze iets met de 
natuur dóén. Dat wil zeggen, als ze zich tegenover 
de natuur teweer stellen. Elke technologie, ook de 
meest zachte variant als de hak of de schop, maakt 
deel uit van het beheer van de natuur door de 
mensheid. Daarom staat mijns inziens de mens al
tijd zowel in als tegenover de natuur. Dat houdt in 
dat er wel een onderscheid (maar geen scheiding) 
te maken valt tussen mens en natuur(= niet-men
selijke omgeving), tussen mensen en bijvoorbeeld 
dieren. Het ontkennen van zo'n onderscheid ne
geert dat mensen wel en dieren niet met verstand 
zijn begiftigd. Het maken van een scheiding hangt 
daarentegen nauw samen met het rücksichtloos 
vermoorden van dieren en planten zoals dat al 
eeuwen door mensen is gedaan. Juist het idee dat 
er een duidelijke scheiding tussen mens en natuur 
bestaat heeft geleid tot de beoordeling van wie 
wel en wie minder 'menselijk' waren en daarmee 
tot het onderdrukken van mensen die niet tot de 
mannelijke westerse middenklasse hetero-norm 
behoren. 



Onze houding tegenover de natuur heeft veel te 
maken met onze houding tegenover 'andere' men
sen. Dat betekent mijns inziens echter niet dat nu 
iedereen verplicht dol moet zijn op bossen en bui
tenwonen. Zoals al genoemd is het genieten van 
flora en fauna een cultureel bepaalde subjectieve 
ervaring. Er bestaan voldoende redenen om 'de' 
natuur niet op destructieve wijze te gebruiken, 
zonder de {mijns inziens onmogelijke) vooronder
stellingen van de ecocentrische visie te onderschrij
ven. 

De Moeder Aarde-metafoor 
De Moeder Aarde-metafoor veronderstelt ten eer
ste dat we allen de Aarde als onze moeder {zouden 
moeten) opvatten en ten tweede dat we allen onze 
moeder {moeten en kunnen) liefhebben. Maar is 
deze veel gebruikte metafoor wel geschikt om 
mensen een positievere houding tegenover de 
niet-menselijke omgeving bij te 
brengen? 
De personificatie van de natuur als 
moeder ontkent dat moeders veel
al eerder als objecten dan als sub
jecten worden gezien. Want moe
ders behoren altijd aanwezig te 
zijn; de kinderverzorging en het 
daaraan verbonden huishoudelijke 
werk is onbetaalde arbeid en 
wordt zelden door de maatschap-
pij gewaardeerd. Moederliefde geldt als een van
zelfsprekendheid, maar we kunnen toch niet van 
de niet-menselijke omgeving verwachten dat deze 
ons onbaatzuchtig liefheeft? Moeders worden ver
ondersteld te koesteren en te geven, niet om ge
koesterd te worden! Daarnaast geldt dat velen hun 
moeders niet ongeproblematiseerd liefhebben, 
denk alleen al aan de vele publikaties over de ge
compliceerde moeder-dochter verhouding. 
De Moeder Aarde-metafoor leidt bij nadere be
schouwing eerder tot het tegengestelde effect: er 
wordt verondersteld dat men een oneindig beroep 
kan doen op de natuur. Want de moeder is degene 
die al onze problemen en behoeften opvangt, die 
zichzelf wegcijfert zonder kosten voor ons, kinde
ren. Maar de inzet van de Moeder Aarde-metafoor 
was toch juist om die vanzelfsprekendheid van het 
ongelimiteerde gebruik te betwisten? 
De Moeder Aarde-metafoor lijkt eerder geschikt 
om de relatie tussen 'vrouwen' en 'milieu' aan te 
geven. Onder milieu versta ik dan de problematiek 
die ontstaat als men de natuur niet goed gebruikt. 
Hoewel een beter milieu altijd sekse-neutraal 
wordt voorgesteld {schonere lucht, water, grond) is 
het de vraag of de onbetaalde zorgarbeid van 
vrouwen geen relatie heeft met het -tot voor kort 
onbetaald- vervuilen van het milieu. Het gebruik 
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van grondstoffen, water, lucht heeft alleen een 
prijs voor zover het schaars is, net zoals het over
heidsbeleid zich nu zorgen gaat maken over bui
tenshuis werkende moeders waardoor hun onbe
taalde zorgtaken schaars gaat worden. Het ge
meenschappelijke aan de mindere waardering van 
verzorgen en de aantasting van het milieu lijkt te 
liggen in het waarde-loze van huishoudelijke ar
beid en van de niet-schaarse natuurlijke hulpbron
nen: de vanzelfsprekende beschikbaarsteil ing. Ook 
een nadere analyse van de Moeder Aarde-meta
foor ondergraaft dus de tegenstelling natuur-mi
lieu. 

Een andere kritiek op het idee van Moeder Aarde is 
dat verondersteld wordt dat vrouwen dichter bij de 
natuur staan en mannen dichter bij de cultuur. Na
tuur wordt dan beschouwd als datgene wat niet 
menselijk is, noch gemaakt is door mensen; cultuur 

als datgene wat door mensen is ge
maakt. De impliciete vooronder
stelling achter dit Moeder Aarde 
idee is dus dat vrouwen minder 
menselijk zijn dan mannen. Dit 
idee heeft inderdaad door de hele 
geschiedenis heen een rol ge
speeld en heeft bijgedragen aan 
het uitsluiten van vrouwen van het 
burgerschap, aan haar machteloos
heid door de aan haar toegeschre

ven rol van passieve, gehoorzame huisvrouw en 
zich opofferende moeder en verzorgster. Door 
vrouwen te beschouwen als samenvallend met de 
natuur, werden {en worden) zij een deel van de 
niet-menselijke omgeving. Ook al worden vrouwen 
soms gezien als 'bewaaksters van de moraal', 
plaatst dit vrouwen eerder 'boven' de cultuur dan 
als deel daarvan. Veel {eco)feministen hangen vaak 
dit idee aan, zodat zij vrouwen tevens als niet-ver
antwoordelijk beschouwen voor de verwoesting 
van het milieu. Zolang echter vrouwen als dichter 
bij de natuur dan mannen worden gezien, zullen 
zij degenen blijven die het leed van de wereld 
moeten verzachten. Want zij zijn dan de bron 
waaruit oneindig geput kan worden. Ook de door 
Achterhuis en vele anderen zo bejubelde Vandana 
Shiva hangt impliciet dit idee letterlijk en figuurlijk 
aan; door de positieve relatie die zij legt tussen het 
omgaan van Indiaanse vrouwen met het water blij
ven deze vrouwen bij haar de waterdraagsters. 
De enige richting die leidt tot een oplossing is het 
verwerpen van de natuur-milieu{= cultuur?) dicho
tomie, evenals de vrouwelijkheid-mannelijkheid 
tegenstelling. Het idee van natuur=vrouwen=goed 
moet worden verworpen, evenals het idee van cul
tuur=mannen=slecht. Het niet-menselijke {natuur) 
en het menselijke {cultuur) zijn geen elkaar weder-



zijds uitsluitende werkelijkheden, want natuur en 
cultuur staan niet los van elkaar. Zoals gezegd kun
nen ze alleen onderscheiden, maar niet gescheiden 
worden. Dit betekent dat wij de natuur niet kun
nen gebruiken zoals we willen zonder onszelf scha
de toe te brengen. Het zich verantwoordelijk voe
len voor de niet-menselijke omgeving is een nood
zakelijke en onvermijdelijke context van al het 
menselijk leven. Betekent dat dat we de gesexu
eerdheid van natuur en milieu kunnen loslaten? 

Emancipatiestrijd 
Kan de kwestie van de relatie tussen vrouw-natuur 
eenvoudigweg terzijde worden geschoven? Nee, 
ten eerste niet, omdat dit idee repercussies heeft 
voor zowel wat we als menselijk beschouwen als 
voor de behandeling van de natuur. Het dominan
te westerse mensbeeld zoals zich dat vanaf de Ver
lichting heeft ontwikkeld, heeft het rationale, ver
antwoordelijke en autonome indivi-
du als ideaal. Door het individu op 
deze wijze te definiëren werden er 
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norm genomen. Er zou naar gestreefd moeten 
worden beide opvattingen te overbruggen. Want 
de afwijzing van het mannelijke mensbeeld hoeft 
zich toch niet te bevestigen in een concurrerend 
vrouwelijk ideaal en hoeft toch evenmin een be
paalde speciale connectie te accepteren tussen na
tuur en het vrouwelijke? Een afwijzing van zowel 
het mannelijke als het vrouwelijke mensbeeld zou 
deze beelden moeten bevrijden van het dualisti
sche denken dat erop gebaseerd is. Zo'n positie kan 
ook ruimte bieden om die kenmerken, die vroeger 
van weinig waarde werden beschouwd en gekop
peld waren aan vrouwen, als menselijk waardevol
le kenmerken te bevestigen. Bijvoorbeeld zorgen 
en koesteren. Maar dit is iets anders dan deze ken
merken te waarderen omdat ze met 'vrouwelijk
heid' worden geassocieerd. 

Groene ideologie 
Zoals uit bovenstaande blijkt heb 
ik nogal wat kritiek op de voor
onderstellingen achter het na-

bewust grote delen van de mens
heid van dit individu- (en hiermee 
burgerschaps)begrip uitgesloten, 
namelijk alle vrouwen, slaven en 
mannen met onvoldoende bezit. 
Het is dit mensbeeld dat onlangs 
(opnieuw) ter discussie is gesteld, 
mede omdat dit een onbekritiseer-

.·.··.·.··#milieu '(raàgt~nd~re; 
···fev~rshpt.J(jlngl··· · 

tuurbegrip van veel milieu-bewe
gingen en ecofeministen. Toch 
ligt mijn sympathie zeker bij de 
idealen van de Groene beweging, 

de overheersing van de natuur mogelijk heeft ge
maakt. Het is te simpel om dit mensbeeld als iets uit 
het verleden terzijde te schuiven, omdat het nog te 
veel invloed heeft op het heden. 

Ten tweede, en hier nauw mee samenhangend, 
kan de relatie tussen vrouw-natuur niet worden 
genegeerd omdat (westerse) vrouwen hun onlangs 
bevochten toegenomen vrijheid niet kunnen base
ren op de bevestiging van de lage status van de 
sfeer waaraan ze ten dele zijn ontstegen: de niet
menselijke wereld. Hier ligt ook de vergelijking 
met de emancipatiestrijd van arbeiders en gekleur
de mensen, omdat deze groepen tot voor kort ook 
als niet-menselijk werden beschouwd. 

Ten derde niet, omdat deze kwestie de kern raakt 
van het feminisme en samenhangt met de diverse 
feministische stromingen en strategieën. Grofweg 
gesteld kan een onderscheid gemaakt worden tus
sen die feministes die de vrouw-natuur connectie 
als potentieel emancipatoir zien (verschil-feminis
me) en zij die het beschouwen als de rationalisatie 
om vrouwen voortdurend te onderdrukken (gelijk
heidsfeminisme). Gaat het in de ene opvatting om 
de opwaardering van 'vrouwelijke' waarden, in de 
gelijkheidsopvatting wordt het 'mannelijke' tot 
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met name zoals deze zich ontwik
keld hebben vanuit allerlei 
ideeën uit de jaren zestig. Mocht 
er (al?) sprake zijn van een 'groe-

ne ideologie', dan kan als kenmerkend daarvan 
worden genoemd: waardering en respect voor alle 
levensvormen en diversiteiten, betrokkenheid bij 
de kwaliteit van het leven, participatie-democratie 
en zelfinitiatief, nadruk op eenvoudige levensstijl 
en bevredigend werk, gericht op zowel een plezie
rig leven nu als op langere termijn-politiek. 

Volgens Dobson is de groene ideologie beïnvloed 
door zowel het socialisme als het feminisme. Wel 
wijst hij erop dat dit ideeëngoed, naast de feminis
tische, eerder op de utopisch- socialistische erfenis 
is terug te voeren dan op de marxistisch-socialisti
sche. Want in laatstgenoemde erfenis werd lange 
tijd de milieubeweging als iets typisch voor de mid
denklasse gezien, als iets wat alleen marginaal was 
voor de arbeidersklasse. 
Frank Biesboer verklaarde in het vorige nummer 
van P&C de overstap van rood naar groen, zoals die 
met name bij oud-communisten is te constateren in 
hun milieuacties binnen Groen Links, uit de over
eenkomst in wereldbeschouwing tussen rood en 
groen. Zowel de arbeiders- als de milieubeweging 
pretenderen een kritisch inzicht in het bestaande, 
gaan er van uit dat de werkelijkheid z'n eigen te
genkrachten zal oproepen, noemen de verande
ring historisch noodzakelijk en geloven in de supe-



=:::~------

rioriteit van het eigen toekomstmodeL Kortom, 
voor beide bewegingen geldt volgens Biesboer 
'het catastrofeden ken, de arrogantie van de profe
tie, het vergeten dat de geschiedenis aanzienlijk 
meer verrassingen en listen in petto heeft dan we 
ons in kunnen denken'. 
Inderdaad, deze overeenkomsten zijn herkenbaar, 
maar op deze wijze geformuleerd vormt dit juist 
ook mijn bezwaar tegen beide bewegingen: alles 
wordt opgehangen aan één verklarend beginsel 
(afschaffing van het kapitalisme - afschaffing van 
het produktivisme), waardoor er geen oog is voor 
andere verschijnselen die de ideale toekomst die 
men beoogt, kunnen belemmeren. De veel bredere 
en speelse maatschappijkritiek van de jaren zestig 
en het feminisme van de jaren zeventig lijken hier
bij verdwenen, met name de nadruk op een plezie
rig heden en het formuleren van alternatieven 
voor de toekomst. Déze maatschappij-kritiek 
houdt een heel ander mens- en wereldbeeld in dan 
het beeld van de catastrofe die noodzakelijk zou 
zijn voor de 'milieu-bewustwording'. Het beeld van 
de aanstaande natuur-catastrofe werkt mijns in
ziens contraproduktief, omdat het alleen negatief 
is. De milieu-problematiek, beschouwd als het ver
keerd omgaan met de niet-menselijke omgeving, 
houdt méér in dan paniek over de ozonlaag of de 
vervuiling van de bodem. Technische milieuoplos
singen zijn noodzakelijk, maar niet voldoende. (Op 
dit punt ben ik het weer eens met Hans Achter
huis). Want een rationalisering van de natuur leidt 
al gauw tot een rationalisering van de menselijke 
verhoudingen, met daarbij de hierboven geschet
ste uitsluitingen. 
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Het gaat in de milieuproblematiek om een andere 
levenshouding, om normen en waarden. Een ande
re wijze van waardering van de niet-menselijke 
omgeving werkt ook door in hoe mensen met 'an
deren' omgaan. Het draait tenslotte om de kwali
teit van het leven nu, en die kwaliteit wordt voor 
een groot deel bepaald door hoe mensen voor el
kaar en de natuur zorgen. Gezien het gegeven dat 
het vooral vrouwen zijn die het concrete verzor
gingswerk op hun schouders hebben gekregen, 
kom ik er dan toch op uit dat vooral mannen zullen 
moeten veranderen. Juist dit aspect blijf ik missen 
in de milieu-discussies. 

Saskia Poldervaart is werkzaam bij de Vakgroep 
Vrouwenstudies bij ede Faculteit de Politieke en 
Sociaal-Culturele Wetenschappen van de Universi
teit van Amsterdam. 

Dit artikel is een bewerking van een lezing op 8 
februari 1994 voor het Studium Generale te 
Wageningen, getiteld: 'Moeder aarde? Femi
nisme, natuur en ecologie'. 

Noten 
(1) Hans Achterhuis, Van Moeder Aarde tot ruimte

schip: Humanisme en milieucrisis, Wageningen 
1990. 

(2) Jacqueline Cramer e.a., Gebruik van ecologische 
gegevens in de besluitvorming, Amsterdam 
1983, pp. 28-35. 

(3) Ger Harmsen, Natuurbeleving en arbeidersbe
weging, Amsterdam 1992, p. 94. 

(4) Reiner Grindmann, Ecologie versus marxisme?. 
In: Kritiek 1992, pp. 177 e.v. 



38 

Hoe gezond is onze 
gezondheidszorg'? 

In de afgelopen regeringsperiode is er in de zorg
sector nogal wat commotie geweest. Uitspraken en 
handelingen van de ex-staatssecretaris Simons over 
de ziektekostenverzekeringen en 
van minister d' Ancona aangaande 

medicijnen. De ontwikkeling van een nieuw ge
neesmiddel duurt nog geen vijftien jaar en leidt via 
dierproeven en zogenaamde fase 1 trials tot prakti-

sche toepassing. 
In de jaren dertig kenden we nog 

de ouderenzorg beloofden dan 
ook vrij ingrijpende wijzigingen in 
het tot dan toe gevolgde beleid. 
Wijzigingen die een mengsel van 
sympathie, onbegrip en weerstand 
opriepen, veel vertragingen oplie
pen en uiteindelijk tot half-uitge
voerde maatregelen hebben ge-

San Verschuuren en 

Max van den Berg 

maar zo'n duizend medicijnen, 
waarvan 900 kruidendrankjes. Te
genwoordig bestaat een uitge
breid assortiment van uitstekende, 
effectieve medicijnen, al zijn de 
eventuele bijwerkingen niet te 
verwaarlozen. Laat ik een voor-

INTERVIEW 

leid. 
Hoog tijd om de ingewikkelde problematiek in de 
gezondheidszorg eens te bespreken met enkele 
betrokkenen. Het werd een lang gesprek tussen in
ternist Fred Groenink, maatschappelijk werkster ln
grid Schmidt, psychiater Martin Willems en de P&C
redacteuren San Verschuuren en Max van den 
Berg. Achtereenvolgens kwamen aan de orde de 
rol van de snelle ontwikkelingen in de klinisch-me
dische wetenschap, de groeiende kosten van de ge
zondheidszorg en de opkomst van de alternatieve 
geneeskunde. 

Positief of negatief 
De laatste decennia laten een stormachtige ont
wikkeling zien van de klinische medische weten
schap. Is deze ontwikkeling wel zo positief als alge
meen wordt voorgesteld? Kleven er ook geen 
nadelen aan? 

Fred Groenink: "Laat ik vooropstellen dat ik de 
ontwikkeling in hoofdzaak buitengewoon positief 
beoordeel. Toen er nog maar duizend ziekten be
kend waren, bleef zeer veel in het duister gehuld. 
Nu kent de medische wetenschap meer dan hon
derdduizend ziekten en heeft ook het aantal werk
zame therapieën daar gelijke tred mee gehouden. 
De medische ontdekkingen worden ook steeds 
sneller toegepast en dat geldt in het bijzonder voor 
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beeld geven: 15 tot 20 jaar na het 
debuut van suikerziekte traden 

zeer vaak secundaire complicaties op zoals blind
heid, kapotte nieren en amputaties. Door het ge
bruik van moderneinsulinesen toedieningsvormen 
is het mogelijk vrijwel permanent normale bloed
suikerconcentraties te verkrijgen, waardoor deze 
complicaties veel minder voorkomen. 
Er zijn talloze ziekten die vroeger tot een vroegtij
dig sterven leidden en nu geen enkel gevaar meer 
opleveren. Er wordt wel eens vergeten dat het me
disch bedrijf alleen al in ons land zorg draagt voor 
honderdduizenden operaties per jaar en dat de 
overgrote meerderheid daarvan de levenskwaliteit 
herstelt of verbetert. Kortom, de kennis neemt ra
zendsnel toe, therapieën en medicijnen zijn veel 
betrouwbaarder geworden en het inzicht in de ef
fecten ervan is sterk vergroot. Mijn oordeel over de 
wetenschap zelf is dus uiterst positief. Met de 
maatschappelijke implicaties ligt dat wat anders." 

Martin Willems: "Pas in 1953 is het eerste belang
wekkende medicijn tegen psychoses in gebruik ge
nomen. Daarvoor kon je niet veel uitrichten anders 
dan opbergen. Men stond machteloos en de be
handelmethodes waren vaak uiterst bedenkelijk. 
Door de ontwikkeling van de biologische psychia
trie is bij de behandeling van patiënten een enor
me vooruitgang geboekt. Er is thans direct effect 
op de hersenwerking mogelijk en sinds het eind 



van de jaren zestig is de kennis hierover systema
tisch uitgebreid. Het vroegere natuurlijke beloop 
van ziekten, met als gevolg een afgestompt, le
venslang bestaan in een gesticht, komt niet meer 
voor. Verbindingen in de hersenen doorsnijden is 
achterhaald. Dwangmedicatie ('platspuiten') kan 
en mag alleen in uiterste noodzaak. De dwangbuis 
is naar het museum. Dwangverpleging en zeker se
pareren zijn streng gecontroleerde uiterste maat
regelen. 
De steeds grotere kennis van de werking van de 
hersenen heeft ook een belangrijk aantal goed
werkende antidepressiva opgeleverd. Daarmee zijn 
we in staat om bepaalde werkingen van de herse
nen af te remmen of te stimuleren. Ook de dose
ring is verbeterd en er bestaan geen eindeloze be
handelingen meer. Het is goed dat tegenwoordig 
de behandelingsmethode en -duur in medische 
protocollen wordt vastgelegd. 
Door de combinatie van de patiëntenbeweging 
(ook wel gekkenbeweging) en de ontwikkeling 
van het vak psychiatrie is sinds de jaren zestig veel 
ten goede gekeerd. Er kan gesproken worden van 
de emancipatie van de psychiatrische patiënt. Er 
wordt nu gewerkt met meer open inrichtingen, 
kleinere en beter toegesneden eenheden. Ook de 
snelle groei van de RIAGGs maken de vele vormen 
van psychiatrische hulp meer toegankelijk. Er is 
daarmee tevens een heel netwerk met bijbehoren
de behandelingsmethodesopgebouwd voor de op
vang van neurotische patiënten. Het elitaire karak
ter van bijvoorbeeld de psychotherapeutische hulp 
is in het laatste decennium grotendeels verdwe
nen. Dat moet ook wel. Onderzoeken tonen aan 
dat in deze conflictvolle maatschappij een op de 
vier mensen last heeft van stress en een op de zes 
een beroep doet of deed op psychiatrische hulp. 
Kortom, ook ik zie voornamelijk voordelen. Maar 
er zijn ook nadelen, zoals de dominantie heden
tendage van de biologische psychiatrie, wat op
nieuw zou kunnen leiden tot een dehumanise
ring." 

lngrid Schmidt: "Als we over de gezondheidszorg 
praten moeten we eerst even vaststellen waar het 
over gaat. Een sector met een budget van meer 
dan vijftig miljard gulden. Na de sociale zorg de 
grootste post op de rijksbegroting. Van de werkge
legenheid in Nederland is zo'n 10% in onze sector 
geconcentreerd. Gezondheidszorg is nu eenmaal 
buitengewoon arbeidsintensief. In onze ziekenhui
zen werken ruim 110.000 mensen in loondienst. 
Om tot verdere verbetering van de patiëntenzorg 
te komen en de grote werkdruk te verminderen is 
een uitbreiding gepland met negenduizend ar
beidsplaatsen. 
Ook ik ervaar de medische ontwikkeling voorna-
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meiijk als positief. De nieuwe technische en medici
nale ontwikkelingen werken gunstig door in het 
ziekenhuis zelf. Dat uit zich in een snellere indica
tie, een snellere behandeling en een snellere extra
murale toewijzing. De grotere kennis van revalida
tie, de snellere screening van problemen (over het 
algemeen is alles binnen tien dagen bekend) heeft 
de intra-murale tijd voor de patiënt verkort. Hij kan 
sneller genezen naar huis. Hierdoor is het aantal 
verpleegdagen in de Nederlandse ziekenhuizen de 
afgelopen tijd gedaald met 2,2% per jaar. Bij de 
laatste jaartelling liep het aantal verpleegdagen 
terug van 17,8 miljoen tot 16,7 miljoen. 
Al deze moderne ontwikkelingen van de medische 
wetenschap betekenen voor grote groepen patiën
ten een enorme vooruitgang." 

Alles koek en ei7 
Een zeer eensgezinde lofzang op de medische we
tenschap. Maar laten we 11/itsch aan het woord. In 
zijn boek Medica/ Nemesis stelt hij: "De stijging van 
de gemiddelde leeftijd heeft weinig te maken met 
gezondheidszorg en bijna alles met hygiëne ( ... ) 
Gemeten naar het aantal ingrepen met dodelijke 
afloop blijken de Amerikaanse ziekenhuizen op de 
bouw na de meest gevaarlijke verblijfplaatsen te 
zijn." Het National lnstitute of Health in de USA 
meldde dat per jaar 3.500.000 mensen min of meer 
ziek werden door medicijngebruik. Dr. Powels 
schrijft in de New York Times dat proeven met 
placebo's aantoonden dat 75% van de patiënten 
bij de huisarts niets mankeerde en dat van de ove
rige 25% nog eens 90% vanzelf genas. Dat lijkt 
toch wel een ander verhaal!? Stuit de medische 
technologie niet op zijn grenzen? En hoe zit het 
met de medisch-ethische problemen? 

Martin Willems: "Natuurlijk zijn er problemen bij 
deze ontwikkeling. In de psychiatrie domineerde in 
de jaren zeventig bij de beoordeling van een pa
tiënt de sociale achtergrond. Nu is de biologische 
psychiatrie dominant. Daarbij wordt alle aandacht 
gericht op de hersenen. Twee aspecten dreigen nu 
naar het tweede plan te worden verdrongen. De 
sociale factoren maar ook de beoordeling van het 
gehele lijf. Psychosomatische klachten dreigen 
daardoor te worden veronachtzaamd. Juist de on
derlinge samenhang is voor een succesvolle behan
deling van groot belang. Zo'n twintig jaar geleden 
zei een huisarts nog vaak tegen een patiënt met li
chamelijke klachten, vaak na langdurig en kost
baar onderzoek: 'U mankeert niets, gaat u maar 
naar de psychiater'. Of het weinig effectieve libri
um werd voorgeschreven. 
Psychosomatische klachten bi ijken vaak veroor
zaakt te worden door stress op de werkvloer, door 
uitputtend lichamelijk werk tegen de achtergrond 



van een jachtige samenleving die de hoogste ar
beidsproduktiviteit ter wereld kent. Geen wonder 
dat er veel naar slaapmiddelen wordt gegrepen. 
Geen wonder dat werknemers boven de vijftig de 
grootste moeite hebben om het arbeidstempo te 
blijven volgen, met alle (WAO)gevolgen van dien. 
Klachten die elders hun oorsprong vinden moeten 
ook op die plaats worden bestreden. Zoals nu ge
beurt ten aanzien van de arbeidsomstandigheden 
in het kader van de ARBO-wet." 

Fred Groenink: "Er kleven ook problemen aan de 
snelle medische ontwikkeling. Laat ik er voorzich
tig een paar noemen. 
Met de ontwikkeling van de geneeskunde nemen 
ook de medisch-ethische vraagstukken toe. Men
sen worden gemiddeld ouder en het aantal oude
ren neemt toe. Dat doet de vraag rijzen wat nog 
een leefbaar leven is, vooral bij de hoogbejaarden. 
Drempelverlaging in de medische zorg heeft geleid 
tot een groter beroep op die zorg. En een arts 
moet elke klacht serieus nemen, want elke klacht 
kan ook serieus zijn! De voortschrijdende seculari
sering en individualisering leiden tot meer uiteen
lopende wensen van patiënten, tot discussies over 
levensbeëindiging, reageerbuisbevruchting enzo
voorts. Veel mensen zijn wel erg gefocust op hun 
eigen gezondheid. Soms lijkt het wel alsof men 
niet meer wil weten van de negatieve kanten des 
levens. De moderne medicijnman lost het wel op!? 
Een ander probleem komt voort uit een zekere ver
zakelijking in het medische bedrijf. Dat wordt 
mede in de hand gewerkt door het gebruik van 
vaste protocollen, wat op zich een goede zaak is. 
De sterke wetenschappelijk ontwikkelde specialisa
tie in de geneeskunde heeft er toe bijgedragen dat 
het charisma van de arts als algemeen begrijpende 
en genezende vader vervangen is door een vaak 
koele onpersoonlijke gespecialiseerde arts die 
geen enkele band met de patiënt heeft en alleen 
klinisch zijn vak uitoefent. Hierdoor ontstaan er 
fricties in de behandelingssfeer." 

Martin Willems: "Daar kom je als specialist zelf ach
ter wanneer je een keer aan de andere kant van de 
toonbank staat. Laatst moest ik kort in een zieken
huis worden behandeld. Ik ben van de bureaucrati
sche administratie en de koele medische bejege
ning niet vrolijk geworden. Hier mocht ik aan den 
lijve ervaren, dat wetenschap geheel ongemerkt -
voor de arts, de verpleegkundige en de administra
tieve kracht. maar bepaald niet voor de patiënt- tot 
routinematig technisch handelen verwordt. Voor 
de patiënt is ziekte nooit routine, maar altijd een 
bron van angst en onzekerheid. In de geestelijke 
gezondheidszorg beseffen management en mede
werkers over het algemeen beter welke eisen dit 
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feit aan de ethise en bejegeningsaspecten van de 
behandeling stelt. De Helmondse affaire maakt, 
voor zover de feiten bekend zijn duidelijk, dat de 
kwaliteit van de zorg zeker geen zichzelfregule
rend mechanisme is." 

Fred Groenink: "Maar nu die lllitsch. Hij is geen arts 
en dus maakt hij vele vergissingen in zijn op zich 
zelf best wel aardige boek. De gemiddelde leeftijd 
van de Nederlandse vrouw is van 70 op 78 gebracht 
en van de man van 65 op 72. Dat alles is in vrij kor
te tijd tot stand gebracht. Volgens lllitsch is dit de 
verdienste van de toegenomen hygiëne. Dat is ver
ouderde onzin. Vroeger, met zijn uitgesproken on
hygiënische samenleving en zijn vele epidemieën, 
heeft de hygiëne een doorslaggevende rol ge
speeld bij de levensverlenging. Maar dat geldt voor 
de laatste tientallen jaren allang niet meer. De 
winst van nu is grotendeels toe te schrijven aan me
disch ingrijpen. Ook de cijfers over mensen die ster
ven in ziekenhuizen of ziek worden van medicijnen 
zeggen zonder nadere toelichting absoluut niets. 
Veel medicijnen worden aan stervenden gegeven 
om het lijden te verlichten. Soms worden in uiterst 
gevaarlijke situaties laatste, soms bijna wanhopige 
pogingen gedaan om iemand te redden. Maar ja, 
lllitsch vindt dat lijden een vast onderdeel van het 
leven behoort te zijn. Daar zijn wij artsen geen 
voorstanders van. Het is juist onze taak om het lij
den te doen stoppen of te verzachten, om het le
ven draaglijk te houden. 
Worden medicijnen soms onnodig verstrekt? Dat 
zal vast wel. Het valt niet mee om als huisarts tegen 
de patiënt te zeggen 'U mankeert niets', ook al we
ten we dat ons land vele hypochonders telt." 

Wordt gezondheid te duur? 
De laatste jaren wordt voortdurend gesproken 
over de steeds maar stijgende kosten van de ge
zondheidszorg. Het wordt allemaal te duur. Er zou
den keuzes moeten worden gemaakt. Gaat daarbij 
naast leeftijd ook geld een doorslaggevende rol 
spelen? 

lngrid Schmidt: "De grote uitgavenstijging in de 
gezondheidszorg vond plaats in de periode 1960-
1980. In die twintig jaar zijn de uitgaven verdub
beld. De voornaamste stijgingspast wordt gevormd 
door het verplegend personeel, en dat is geen 
wonder. Gezondheidszorg is nu eenmaal zeer ar
beidsintensief. Er zijn geen gratis nonnen meer in 
de ziekenhuizen en na jaren van actie en overleg 
zijn er voor het verplegend personeel in al zijn ge
ledingen betere arbeidsvoorwaarden tot stand ge
komen. 
Maar vliegen de kosten nu echt de pan uit? Dat ge
loof ik niet. De jongste cijfers tonen aan dat in Ne-
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derland aan de gezondheidszorg per jaar ruim vijf
tig miljard gulden wordt uitgegeven en dat is 8,3% 
van het Bruto Nationaal Produkt. Dat cijfer ligt in 
Frankrijk op 9,1 %, in Duitsland op 8,5%, in Zweden 
op 8,8% en in andere EU-landen maar een fractie 
lager. In de USA, waar een hoog ontwikkelde me
dische kunde gepaard gaat met een belabberde 
gezondheidszorg, wordt meer dan 12%(!) van het 
BNP uitgetrokken, mede als gevolg van juridische 
verwikkelingen. Oftewel: collectieve zorg is kos
tenefficiënter. Ons land behoort met zijn uitste
kende en brede gezondheidszorg wat het uitga
venpatroon betreft tot de middenmoot." 

Fred Groenink: "Naast de stijging van de perso
neelskosten speelt ook het ouder worden van de 
bevolking een belangrijke, bijna autonome rol. Een 
belangrijk deel van de medische consumptie komt 
voor rekening van de ouderen. Dat is op zich weer 
het gevolg van de goede gezondheidszorg. Ouder 
worden betekent meer kans op ziektes en dus 
meer behandelingen. En vergeet niet dat een deel 
van de kosten van de bejaardenzorg, zoals het ver
strekken van hulpmiddelen, op de begroting van 
volksgezondheid staat. Hulpmiddelen als rolstoe
len en kunstheupen, die bejaarden in staat stellen 
om een draaglijk leven te leiden. Bij topzorg wor
den inderdaad keuzes gemaakt mede in relatie tot 
de leeftijd. Daarbij wordt de vraag gesteld of elke 
levensverlenging ook tot verlenging van levens
vreugde bijdraagt. Ook risico's moeten worden af
gewogen. Een long-, lever- of harttransplantatie 
kost respectievelijk 337.500, 262.500 en 237.500 
gulden. 
Ik wil ook graag het sprookje van de zich alsmaar 
verrijkende specialisten, die als ware geldwolven 
de medische budgetten uitputten, uit de wereld 
helpen. De zevenduizend specialisten in Nederland 
hebben een budget van ongeveer 2,2 miljard gul
den. Zij hebben dus een jaarlijkse omzet van ge
middeld drie ton, en daar moeten de praktijkkos
ten (waaronder personeel zoals arts-assistenten en 
secretaresses), de premies voor ziektekosten, voor 
invaliditeit en pensioen nog van af. Daardoor blijft 
gemiddeld een bruto-inkomen van 120.000 gulden 
per jaar over. Royaal, maar niet het miljonairs
sprookje zoals soms gesuggereerd wordt." 

Martin Willems: "Ook de juridisering van medische 
handelingen dreigt kostenverhogend te gaan wer
ken. Wat dat kan gaan betekenen kunnen we zien 
in de USA. Daar staat bij de ingang van elk zieken
huis een assistent-advocaat, die zich op elke bin
nenkomende patiënt werpt om diens juridische be
langen te verdedigen. Als gevolg daarvan moeten 
de artsen en specialisten in de USA zich voor zeer 
hoge bedragen verzekeren tegen juridische aantij-
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gingen. Dat heeft geleid tot hoge tarieven en een 
terughoudende uitoefening van de geneeskunde. 
Zover is het in Nederland nog niet, maar de eerste 
voortekenen van dit soort praktijken zijn er wel. 
Bedreigend en zeer kostenverhogend! 
Anderzijds werken allerlei moderne behandelings
methoden - we hadden het al over de sterk verbe
terde medicijnen - kostenverlagend. Ook psychia
trische hulp kan bij psychosomatische klachten 
vaak relatief goedkoop tot genezing leiden. Een 
rem op de uitgaven voor de gezondheidszorg is 
ook de invoering van de ARBO-wet die betere ar
beidsvoorwaarden op de werkplek moet garande
ren. De groeiende mondigheid van de patiënt, die 
duidelijke eisen stelt aan het medische bedrijf en 
niet snel tevreden is, leidt daarentegen weer tot 
stijging van de uitgaven. Een wisselend beeld dus 
van besparingen en kostenstijgingen." 

lngrid Schmidt: "In de ziekenhuizen merk je niet zo 
veel van die mondigheid. Mijn eigen ervaring is dat 
de meeste patiënten zich intra-muraal juist erg be
scheiden opstellen. 
Overigens wordt in de ziekenhuizen veel aan kos
tenbeheersing gedaan. Er wordt veel meer polikli
nisch behandeld en ook het doorverwijzen is afge
nomen. Ook bij de huisartsenopleiding wordt te
genwoordig veel aan het kostenbewustzijn ge
daan." 

Er wordt in het gesprek veel gesproken over medi
cijnen. Maar werkt de monopolievorming bij de 
farmaceutische industrie niet kostenverhogend? 
En wat wordt daar aan gedaan? 

Fred Groenink: "Nederland consumeert per jaar 
ruim vijf miljard aan farmaceutische hulp. De on
kosten stegen in de periode 1990 tot 1992 gemid
deld met 10% per jaar. Om de kosten in de hand te 
houden zijn allerlei ombuigingsoperaties op touw 
gezet. Maar de overheid kan waar het medicijnen 
betreft alleen maar de apotheker en de arts beïn
vloeden. Die zijn aan strenge regels onderworpen 
en kunnen strafpunten oplopen als ze te veel en te 
dure medicijnen verstrekken. De winstmarge van 
de apotheker (ruim vijftienhonderd vestigingen) 
daalde van f 10,30 per uitgevoerd recept naar 
f 9,90. Nieuwe medicijnen die duurder zijn dan 
oude en nog door de oude kunnen worden vervan
gen, mogen niet meer worden voorgeschreven. In 
enkele gevallen is het nieuwe medicijn toch iets be
ter of heeft minder bijwerkingen. Dan moet de pa
tiënt, indien hij dat wenst, de extra kosten zelf be
talen! 
Medicijnen worden steeds effectiever en vaak kan 
met geringere doseringen worden volstaan. Daar 
staat tegenover dat bepaalde medicijnen weer erg 



kostbaar zijn. En het ontdekken van nieuwe effec
tieve geneesmiddelen brengt hoge kosten met zich 
mee. Maar hoe het ook zij, er wordt steeds kriti
scher omgegaan met de beschikbare middelen. 
Er zijn nu plannen om de in verhouding met ande
re landen te hoge winsten van de farmaceutische 
tussenhandel aan te gaan pakken. Maar die be
roept zich op de geringe omzet van geneesmidde
len in Nederland. En dat mag verbazingwekkend 
klinken, maar in landen als Spanje, Frankrijk en 
Duitsland wordt per hoofd van de bevolking veel 
meer geslikt. Het relatieve lage gebruik in ons land 
is mede een gevolg van overheidsbemoeienis. 
De Tweede Kamer heeft bij motie wel de vergoe
ding voor homeopathische en antroposofische ge
neesmiddelen afgeschaft, maar de farmaceutische 
industrie met zijn sterke monopolievorming blijft 
buiten de strenge controlemaatregelen van de re
gering. En er doemen nu ook andere monopolies 
op: de zorgverzekeraars." 

lngrid Schmidt: "Het is bekend dat de meeste ge
neesmiddelen in het buitenland minder kosten dan 
hier. In Parijs betaal je voor asperine de helft min
der, om maar een voorbeeld te noemen. Veel me
dicijnen zijn vaak zonder voorschrift verkrijgbaar, 
zoals in Spanje, hetgeen de consumptie bepaald 
niet afremt." 

Alternatieve geneeswijzen 
De laatste jaren neemt de belangstelling voor al
ternatieve geneeswijzen sterk toe. Ligt daarin geen 
kritiek op de klinische medische wetenschap beslo
ten of spelen algemene maatschappelijke factoren 
een rol? Of is het een combinatie? 

Martin Willems: "Ik weet niet of deze ontwikkeling 
wel zo nieuw en zo omvangrijk is. Door de eeuwen 
heen hebben er kwakzalvers, handopleggers, gees
tenbezweerders en koffiedikkijkers geopereerd. 
Hun optreden vond ook vaak op kermissen plaats. 
Ik vraag me af of er wel van een reëele groei spra
ke is. Zit het niet meer in de hoek van wat modieu
ze belangstelling? Onder de hoede van een bewe
ging als New Age bijvoorbeeld. Hoe nieuw het ook 
mag lijken, de manier waarop haar theoretici zich 
voor de staving van hun hypotheses beroepen op 
met name de moderne fysica, bijvoorbeeld de 
quantummechanica, doet me vaak denken aan de 
dogmatische karaktertrekken van het historisch 
materialisme. De dragers van de New Age-theorie 
planten natuurwetten rechtstreeks over op de ge
neeskunde. Daarbij worden als bewijsstukken al
leen die feiten opgevoerd die van pas komen. Zo 
ontstaat een zeer mechanisch wereldbeeld. Nee, 
met dit soort 'nieuwe zweverigheid' schieten we 
niets op. 
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Wat wel nieuw is, is de vervaging van de grens tus
sen de officiële geneeskunde en de rest." 

Fred Groenink: "Ik kan met de zogenaamde alter
natieve geneeskunde geen kant uit. Voor mij is de 
vraag: wil je volgens een wetenschappelijke me
thode werken of niet. 
Wetenschappelijke principes liggen ten grondslag 
aan de huidige moderne samenleving. In de mo
derne wetenschap wordt waargenomen en de 
waarnemingen worden, indien mogelijk, vastge
legd in maat en getal. Er wordt een hypothese op
gesteld die de wetmatigheid van de waarnemin
gen moet verklaren. Vervolgens worden experi
menten uitgevoerd om te testen of de hypothese 
klopt. Dan worden conclusies getrokken. Weten
schappelijk onderzoek is dus verifieerbaar, contro
leerbaar en reproduceerbaar. Het is niet persoons
gebonden en staat haaks op de wonderdoener, die 
zonder controle en verantwoording denkt te gene
zen, louter en alleen gebaseerd op zijn eigen bij
zondere gaven. 
Toch is de alternatieve geneeskunde daarnaast ook 
te zien als een reactie op de killer wordende klini
sche gezondheidszorg. Zoals al gezegd, de nieuwe 
technologische specialisatie doet de vroegere cha
rismatische geneesheer verdwijnen en vele alterna
tievelingen duiken in dat gat. Deze tendens wordt 
nog versterkt door de secularisatie en individualise
ring van de samenleving, waardoor oude ver
trouwde verbanden en zekerheden verdwijnen. 
Los van dit alles zijn er op basis van bepaalde vor
men van hysterie ook 'wonderlijke' genezingen 
mogelijk. Maar die uitzonderingen, die zowel bij 
de officiële als de alternatieve geneeskunde voor
komen, zijn niet bepalend." 

Martin Willems: "Ook de irrationaliteit neemt toe. 
De hang naar alternatieve geneeswijzen staat 
haaks op de betere voorlichting en de grotere ken
nis bij patiënten. Men wil de onzekerheid in het le
ven en de ongrijpbaarheid van de samenleving als 
het ware uitbannen met illusies. De groei van drug
' alcohol- en gokverslaving toont de verwarring on
der de mensen aan. De kosten voor psychiatrische 
hulp stegen van 1991 tot 1992 met 20%, en dat ter
wijl de tarieven met 8% werden verlaagd. 
Mensen in nood zoeken ook vaak alternatieve 
hulp. En wat gebeurt er in veel gevallen? Er wordt 
je een schuldcomplex aangepraat. Je hebt onvol
doende aan jezelf gewerkt, aan je eigen gezond
heid. Daar worden de mensen niet gelukkiger van. 
En 'geluk en eeuwig leven' zitten ook niet in het 
ziekenfondspakket." 

Max van den Berg en San Verschuuren zijn redac
teuren van P&C 
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Kunstenaars: 
een overbodige, geldverslindende 

beroepsgroep? 

Nederlandse kunstenaars voerden de laatste week 
van februari actie tegen de plannen van het kabinet 
om kunstenaars die over onvoldoende inkomsten 
uit beroep beschikken, uit de bij-
stand te zetten. Volgens het kabi-

heden". De discussie over het huidige sociale zeker
heidsstelsel is ondertussen hoog opgelaaid. De 
WAO-ers, de AOW-ers en de aanscherping van zo-

wel het WW-stelsel als de bijstands
systematiek vormen nagenoeg de 

net moeten kunstenaars in dat ge
val arbeid in andere sectoren ac
cepteren, desnoods worden omge-

Nico Klous 
hoofdmoot van de campagnes voor 
de komende Tweede Kamer-verkie-
zingen. 

schoold en als laatste fase werken 
in banenpools. Op deze manier wil 
de regering de kunstenaars dwin
gen hun beroep op te geven. De ac-

CULTUUR 
In de aanzet tot deze verkiezingen 
hebben tal van prominente politici 
(Marcel van Dam, Paul Kalma) de 

tie werd georganiseerd door de Fe-
deratie van Kunstenaarsverenigin-
gen, de Kunstenbond FNV, Kunsten '92 en het Voor
zieningsfonds voor Kunstenaars. 

Afbraak BKR 
In de Staatscourant van 15 september 1993 gaven 
drs. F. van den Heuvel en mr. W. Sinnighe Damsté, 
respectievelijk medewerker van de vakgroep alge
mene economie van de Katholieke Universiteit Bra
bant en medewerker bij de Sociale Verzekerings
bank, een exposé over de handhaafbaarheid van 
het huidige sociale zekerheidsstelsel. 
De beide scribenten kwamen tot een slotconclusie 
die " ... niet anders (kan) zijn dan dat er ontwikke
ling gaande is naar een uitkeringsniveau van 50% 
van het minimumloon als basisuitkering volgens het 
wettelijk stelsel. Wat daar bovenop komt, is vooral 
afhankelijk van de principiële keuze die gemaakt 
moet worden over de rol van de overheid en van de 
sociale partners in de bovenminimale sociale zeker
heid". Als de overlegeconomie intact blijft houdt 
dit in dat " ... het wettelijk stelsel van de sociale ze
kerheid dan het karakter heeft van een basisstelseL 
Maakt de overlegeconomie evenwel plaats voor 
een markteconomie, dan zal in principe ieder indivi
du moeten zoeken naar mogelijkheden om een 
aanvullend sociaal-zekerheidspakket te bemachti
gen dat is toegesneden op zijn wensen en mogelijk-
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mogelijkheden van het basisstelsel 
belicht. Daarbij speelt de erkenning 
dat in de huidige overlegeconomie 

werkloosheid altijd zal blijven bestaan tenzij er seri
eus nagedacht wordt over de voorstellen over ver
deling van arbeid zoals ondermeer genoemd in de 
voorstellen van de FNV. 

In deze hele discussie spelen kunstenaars een bij
zondere rol. Niet (altijd) op de voorpagina's van de 
dag- en weekbladen, maar wel binnen de politieke 
en ambtelijke structuren van zowel het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als van 
WVC. Ook de Tweede Kamer buigt zich al vanaf 
1987 over de inkomenspolitiek van kunstenaars. 
In 1987 werd- na jarenlange discussie en touwtrek
ken- de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) op
geheven. De argumentatie was dat de regeling te 
duur werd door de zogenaamde 'open einde' con
structie en er voor kunstenaars geen toekomstper
spectief meer was. De toenmalige staatssecretaris 
van Sociale Zaken, Lau de Graaf, vergeleek kunste
naars met sigarenmakers en sprak de gedenkwaar
dige woorden dat als er geen voldoende vraag 
meer is naar sigaren, je het beroep sigarenmaker af
schaft; is er geen voldoende vraag naar kunst om de 
beroepsgroep in stand te houden, dan schaf je de 
kunstenaars af. 
De beoogde afbraak van de BKR bracht vooral de 
beeldende kunstenaars in beweging. Gedurende 



vele jaren werd vrij actief gelobbyd en actie ge
voerd voor het behoud van de regeling. Hun be
langrijkste argument hiervoor was dat je met het 
verdwijnen ervan een veel groter probleem terug 
krijgt: de professionele kunstenaars die zich niet 
zonder meer laten wegsaneren en ten koste van al
les met het beroep zullen doorgaan. Een beroep op 
de bijstand is dan de eerste mogelijkheid. Wil je 
uiteindelijk de kunstenaars onafhankelijk maken 
van bijstand, dan moet de markt voor (in dit geval 
nog beeldende) kunst zodanig ontwikkeld worden 
dat er meer mogelijkheden komen en de nieuwe 
beleidsonderdelen in grote mate inkomensvor
mend voor kunstenaars zijn. 

Fondsenstructuur 
Vanaf 1987 is er inderdaad sprake van marktverrui
ming, doch in een zodanig beperkte mate dat het 
geen noemenswaardige effecten voor de inko
menspositie van beeldende kunstenaars opleverde. 
Er kwam een Fonds voor de Beeldende Kunsten 
Vormgeving en Bouwkunst, dat individuele subsi
dies en beroepskosten verstrekte. 
In 1994 is een nieuwe regeling van kracht die, met 
een extra financiële injectie vanuit WVC, een basis
stipendium verstrekt van 2 x f 55.000,- voor 4 jaar 
of 48 maanden over een langere periode verdeeld. 
Het werkt in het laatste geval als een rekening-cou
rant en is aanvullend aan eigen inkomsten van de 
kunstenaar. Door het beperkte budget biedt dit 
fonds slechts voor 1200 beeldende kunstenaars 
soelaas. Toekenning vindt plaats op basis van kwa
liteit van het aanbod. Daarmee is dus voor veel 
beeldende kunstenaar de zaak afgedaan. Als de 
kwaliteit, de aard, vorm, strekking van jouw werk 
niet past binnen de beoordelingscriteria van de ad
viescommissies van het fonds, valt de botte bijl. De 
kunstenaar is dan aangewezen op beperkte subsi
dies van andere overheidsinstanties (gemeenten, 
provincies) of de nauwelijks ontwikkelde vrije 
markt. De pogingen om via de Mondriaanstichting 
marktverruiming toe te passen die zowel de cul
tuurparticipatie moet verhogen als inkomensvor
mend voor kunstenaars moet zijn, is verdwenen in 
de grote bezuinigingsoperaties die alle ministeries 
moeten uitvoeren. 

Bij de beeldende kunstenaars manifesteerde zich 
de inkomstenproblematiek zich het eerst en duide
lijkst. Het bleek echter dat niet alleen beeldende 
kunstenaars, maar ook zelfstandige mus1c1, 
theatermakers, schrijvers, cineasten, dansers enz. 
van doen hadden met het uitblijven van voldoende 
inkomsten uit hun werk. Ook zij moesten al dan 
niet gedeeltelijk een beroep doen op de bijstand. 
Voor de talrijke kunstenaarsorganisaties die ons 
land rijk is, gaf dat aanleiding om de koppen bij el-
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kaar te steken en tot gezamenlijk optreden over te 
gaan. 
Voor beeldende kunstenaars is het Fonds voor de 
Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst 
dus geen oplossing. Voor de theatermakers biedt 
het Fonds voor de Podiumkunsten eveneens aan 
een beperkt aantal theaterproducties (en acteurs) 
soelaas, terwijl de musici, de filmers, de schrijvers 
eveneens te maken hebben met het beperkte bud
get van de dienovereenkomstige fondsen. 
Door de instelling van de fondsenstructuur is de di
recte verantwoordelijkheid over de uitvoering van 
het beleid gedelegeerd naar de respectievelijke be
sturen, die overigens wel verantwoording dienen 
af te leggen over de besteding van de gelden. De 
mogelijkheden om beroep aan te tekenen tegen 
de beslissingen van een fondsbestuur zijn in be
perkte mate -en slechts in eigen huis- aanwezig. 
En de inschakeling van de AROB-rechter is door de 
privatisering niet mogelijk. 
De gevolgen van de systematische tekorten door 
een te klein budget voor de fondsen en het delege
ren van verantwoordelijkheden naar deze stichtin
gen inzake de inkomenspositie voor kunstenaars, 
leidt tot een strenge selectie en ondersteuning van 
een zeer beperkte groep kunstenaars. De rest, in 
aantal vele malen groter, dreigt het slachtoffer te 
worden van de aanscherping van de Algemene Bij
standswet en heeft als voorland dat ze binnen af
zienbare tijd met hun vak dienen te stoppen. 

Beroepserkenning 
Al vanaf 1987 zijn kunstenaarsorganisaties - en in 
eerste instantie de Beroepsvereniging van Beelden
de Kunstenaars, die deel uitmaakt van de Fedreatie 
van Kunstenaarsverenigingen-bezig om voor kun
stenaars die gebruik maken van de bijstand een re
geling te ontwikkelen. Deze moet recht doen aan 
het specifieke karakter van het kunstenaarsberoep, 
het zelfstandig ondernemerschap ervan erkennen 
en ruimte bieden om inkomsten vanuit de be
roepspraktijk aan te wenden voor gemaakte be
roepskosten, waardoor de kans op dit zelfstandig 
ondernemerschap binnen afzienbare tijd gereali
seerd kan worden. 
Een essentieel knelpunt is het ontbreken van be
roepserkenning. Kunstenaars als zelfstandige on
dernemers kennen geen beroepserkenning en kun
nen niet beschikken over tal van faciliteiten die 
voor andere ondernemers wél gelden. De voorstel
len die door de gezamenlijke beroepsorganisaties 
zijn gemaakt, houden in dat de erkenning van de 
kunstenaar bepaald wordt door een aantal objec
tieve criteria, zoals opleiding, werkervaring, ate
lierfaciliteiten, omzet en de kwaliteit van het kun
staanbod. Beroepserkenning houdt niet in dat kun
stenaars automatisch subsidies ontvangen, doch 



impliceert wel dat zij het recht hebben om in te 
schrijven op opdrachten en aankoopregelingen, 
subsidies kunnen aanvragen e.d. 
Toekenning van een subsidie, het verstrekken van 
een opdracht of aankopen voor musea, kunstuit
leen (in de beeldende kunstsector) gebeurt altijd 
op basis van een artistiek oordeel. Met het vaststel
len van deze criteria voor beroepserkenning gaven 
de kunstenaarsorganisaties opnieuw aan dat zij 
een positieve bijdrage willen en kunnen leveren 
aan het oplossen van de sociaal-economische pro
blemen van zelfstandige kunstenaars. 
De centrale overheid heeft het echter alleen over 
de kwaliteit van de kunst. Ze is niet bereid te pra
ten over beroepserkenning en creëert op deze ma
nier een klimaat waarin kunstenaars beschouwd 
worden als een overbodige, geldverslindende be
roepsgroep. 

Basisfonds 
Kunstenaarsorganisaties van alle disciplines, werk
gevers en werknemers hebben in 1993 een voorstel 
ontwikkeld voor een basisfonds. Het principe gaat 
er van uit dat iedere professionele kunstenaar (be
roepserkenning op basis van de eerder genoemde 
criteria) die over onvoldoende inkomsten uit de be
roepspraktijk beschikt om in de kosten voor levens
onderhoud en beroep te voorzien, in aanmerking 
komt voor een basisuitkering van 50% van het mi
nimumloon. Dat is aanzienlijk minder dan nu aan 
een kunstenaar, die gebruik moet maken van de 
bijstand, wordt uitgekeerd. 
Met de erkenning van het beroep en de toeken
ning van de basisvoorziening wordt de kunstenaar 
vrijgesteld van de ruimere opstelling voor arbeid in 
loondienst, mag zich volledig als kunstenaar mani
festeren en de inkomsten uit beroep (na aftrek van 
beroepskosten) houden tot het niveau van het mi
nimumloon. Is er sprake van een groter netto-inko
men dan wordt dit gekort op het basisbedrag. Uit
eindelijk moet dit leiden tot volledige onafhanke
lijkheid van het basisbedrag, zodat uitstroom uit 
de regeling tot de mogelijkheden behoort. 
Dit voorstel voor een basisvoorziening heeft rede
lijk verstrekkende gevolgen voor de sociaal-econo
mische positie voor kunstenaars (er wordt 25% in
komsten ingeleverd) en kent relatief zware toela
tingseisen. Het is een duidelijk handreiking naar 
het kabinet voor een oplossing van het probleem 
kunstenaars en bijstand. Voor Sociale Zaken bete
kent het dat zij geen verdere bemoeienissen heeft 
met professionele kunstenaars; voor WVC houdt 
het in dat geld voor het kunstbeleid zeker terecht 
komt bij de kunstenaars; voor de lagere overheden 
levert het dubbele winst op: geen gezeur meer met 
kunstenaars aan de bijstandsloketten en een goe
de, gerichte besteding van het kunstenbudget. 

45 

::J 
u 

Verschraling 
Het is zeer frustrerend dat er weinig gehoor was bij 
de bewindslieden van Sociale Zaken en WVC voor 
het voorstel. In de eerste plaats werd het gezien als 
een regeling voor een categorie binnen de bijstand 
en daar wil men in de nieuwe bijstandswet nu juist 
vanaf. In de tweede plaats was men er niet van 
overtuigd dat kunstenaars het verschil van 25% in
komsten konden overbruggen zodat men onder 
het bijstandniveau zou komen. En in de derde 
plaats meende het kabinet met de overheveling 
van budget naar de fondsen het probleem kunste
naars in de bijstand geregeld te hebben. Daarbij 
komt ook nog dat ieder voorstel dat de schijn heeft 
geld te kosten stuit op het njetvan de ministers van 
Financiën en Sociale Zaken. 
In de Tweede Kamer waren de meningen verdeeld. 
In principe steun van D66 en Groen Links, positieve 
twijfel bij WD en CDA en vooralsnog een negatie
ve reactie van de PvdA, die het zakken onder de 
bijstandsgrens onaanvaardbaar acht. Op dit mo
ment worstelt het kabinet met een door de Twee
de Kamer afgedwongen probleemverkennende 
notie waarin naast de probleemanalyse, voorstel
len worden gedaan voor oplossingen. Het wachten 
is op deze notitie. 

Erkenning van het beroep kunstenaar; openstellen 
van de voorzieningen die gelden voor alle kleine 
zelfstandige ondernemers en verdere ontwikkeling 
van de markt. biedt naast het basisfonds de oplos
sing voor het probleem kunstenaars en de bijstand. 
Het rendement van marktontwikkeling op natio
naal en internationaal gebied komt ten goede aan 
kunst en kunstenaars. Op deze manier is het even
eens mogelijk om het kunstbeleid een zodanige 
plaats te laten innemen in het veel bredere cultuur
beleid, dat de uitstraling van kunst van invloed 
wordt op het doen en laten van mensen. Hierdoor 
kan de kunst bijdragen aan een beter leefklimaat. 

Als door wordt gegaan met het systematisch afbre
ken van de beroepsuitoefening van kunstenaars, 
draagt de overheid de verantwoordelijkheid voor 
de verschraling van het kunstaanbod en verhar
ding van de onderlinge maatschappelijk verhou
dingen. Dat beleid moet in ieder geval gestopt 
worden en de acties van de gezamenlijke kunste
naarsorganisaties hebben daartoe een belangrijke 
en waarschijnlijk beslissende aanzet gegeven. 

Nico Klous is beleidsmedewerker bij de Federa
tie van Kunstenaarsverenigingen. 
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VoervoorXenofoben 

'De ongewaarschuwde historicus uit de volgende 
eeuw, die op een onbezonnen maandagochtend 
het plan mocht opvatten onderzoek te willen doen 
naar wat zich zoal in de laatste drie 
decennia's afspeelde, mag zich in 

van het hele werkje laat niets aan duidelijkheid te 
wensen over. Symbolisch is wat dat betreft de teke
ning van de marechaussee die een vluchteling 

inschrijft en verbijsterd kijkt naar 
een plek die de Afrikaan aanwijst 

zijn handen wrijven als hij in de 
nauwelijks verteerbare en waar
schijnlijk geordende archiefberg 

Jo Janssen 
op de aardbol, en zegt: "Niet zo'n 
moeilijk land, hoor! Ik heb geen 
aardrijkskunde in mijn pakket 

van stencils, nota's, brochures, 
notulen, pamfletten, stickers en 
kranten snel Kees Willemen op het 
spoor komt.' 

ANTI-RACISME 
gehad." In deze tekening ligt vol
gens de inleiding van het boekje 
voor een groot deel de kern van 

Deze tekst stond enkele jaren gele
den op de achterflap van een door 
Pegasus uitgegeven boekje met tekeningen van 
Kees Wil lemen. Was het ironisch bedoeld? Want de 
politiek prententekenaar lijkt immers als een wind 
door progressief Nederland te zijn gewaaid. Wille
mens bibliografie is namelijk indrukwekkend. Zijn 
tekeningen verschenen in dagbladen weekbladen, 
tijdschriften, strips, pamfletten, brochures, vak
bondsscholingsmateriaal, politieke affiches ... Te
veel om op te noemen. En het einde is nog lang 
niet in zicht. 

Onlangs verschenen de nieuwste loten aan de poli
tieke tekenboom van Willemen. In Voer voor 
Xenofoben tekent hij over de vooroordelen jegens 
vreemdelingen van gewone burgers in alledaagse 
situaties. De tekeningen hebben vaak een ironische 
ondertoon. Ze ademen een gemoedelijke, soms 
grappige sfeer. Dus geen makkelijk scorende pren
ten over CD'ers of neo-nazi's. Wel een Koran
lezende CDA'er, de veiligheid van de woning of 
'verontrustende' hippies. Willemen is zelden echt 
grof. Of het moet al het punkmeisje zijn dat veel te 
laat thuis komt en zegt: "Ja maar, papa, ik ben van
avond aangerand door zo'n asiel-iemand ... " 

De strekking van elke afzonderlijke tekening is niet 
altijd even makkelijk grijpbaar, maar de boodschap 
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het probleem van xenofoben: 'hun 
letterlijk begrensde voorstellings-
wereld en onvermogen te commu

niceren met de vreemdelingen'. In die zin zijn de 
prenten een prima bijdrage aan de bestrijding van 
het alledaagse racisme in ons land. 

De diepste drijfveren van Willemens tekendrift zijn 
eenvoudiger te schetsen dan een deel van zijn teke
ningen. 'De grenzen verleggen op het gebied van 
de eigen nieuwsgierigheid', zo benoemde hij 
onlangs zijn motivatie in de talkshow van lscha 
Me ij er. Zoals het hoort, doet nieuwsgierigheid prik
kelen. En dat doen de tekeningen van Willemen. 

Voer voor Xenofoben is een interessant boek
werkje. Grappig en ironisch. Het is alleen jammer 
dat het zo dun is. Het is wachten op een boek met 
een greep uit het enorme oeuvre van een politiek 
tekenaar die het niet schuwt om zijn nek uit te ste
ken. Of zoals hij het zelf ooit zei: 'af en toe met de 
deuren te slaan'. 

Jo lanssen is medewerker van P&C 

Kees Wil lemen, Voer voor Xenofoben. Cartoons 
over vreemdelingenhaat. Voorwoord Hans Mul
der met bibliografie, Groningen 1994. Uitge
verij Xeno, 44 p., fl. 12,50 ISBN 90-6208-121-5. 
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POEZIE 
Hans Groenewegen 

Hoogte 
Hoe ging het verhaal lcarus ook 
alweer? Hij was met zijn vader 
Dedalus, opgesloten in het Labyrint 
op het eiland Kreta. Dedalus, beeld
houwer en architect, maakte voor 
zichzelf en zijn zoon vleugels uit 
was en veren. Zo ontsnapten ze. 
Dedalus waarschuwde lcarus niet te 
laag te vliegen. Dan zou de zee hem 
zwaar van water maken en verslin
den. Tevens waarschuwde hij zijn 
zoon voor een te hoge vlucht. Dan 
zouden zijn vleugels door de hitte 
van de zon kunnen verbranden. 'De 
juiste hoogte', zegt Dedalus in Ovi
dius' Metamorphosen, is 'halver
wege tussen aarde en hemel'. 
Ondanks deze wijze raad, wiekte 
lcarus wilskrachtig opwaarts. Hij 
kwam te dicht bij de zon. De was die 
de veren van zijn vleugels bijeen
hield, smolt. Machteloos stortte hij 
neer in zee en verdronk. 
In verschillende tijden, vanuit ver
schillende gezindten is dit verhaal 
over lcarus tot beeld gemaakt van 
heel onderscheiden complexen. In 
de Italiaanse renaissance zag men 
hem als het zinnebeeld van de dap
pere onderzoekende mens. In de 
Spaanse literatuur van de zeven
tiende eeuw kreeg zijn lot een 
sterke morele lading. Zijn dood was 
de straf voor menselijke hoogmoed 
en ongehoorzaamheid aan de voor
schriften van de vader. In de twin
tigste eeuw komen we lcarus tegen 
als een figuur waarin de zoektocht 
van de mens naar zijn technische 
begrenzingen wordt gedacht. In 
andere contexten belichaamt hij de 
tragiek van het utopisch streven. 
Boven zichzelf uitstijgend gaat hij 
ten onder. De gestalte van lcarus -
strever naar het hoogste, lijder van 
het echec - kan een dichter ook 
nemen als beeld voor zijn eigen 
streven en sneven. 

Ad luiderent gaf zijn jongste bun
del de fijnzinnige titel Op de 
hoogte van /carus. Hij geeft daar
mee te kennen, weet te hebben van 
het verhaal van lcarus, en van de 
vele manieren waarop dat verhaal 
in verschillende tijden gebruikt 
werd om gedachten over de aard 
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van het menselijk leven te articule
ren. In een aantal gedichten sche
meren delen van de diverse traditie 
door. In het gedicht Luchtfietser 
dichter neemt luiderent in korte 
bewoordingen een detail van het 
schilderij Oe val van lcarus van Pie
ter Brueghel de Oudere onder de 
loep. Dat detail toont het moment 
dat lcarus ruggelings in de golven 
valt. Zijn benen steken boven het 
water uit. Een hand is nog te zien. 
Voor de rest is hij verdwenen. Door 
de associatie van die opzwiepende 
benen met luchtfietsen, brengt voor 
luiderent zelfs het moment van de 
ondergang nog een vluchtelement 
mee. En precies in die tegenstrijdige 
eenheid van het bovenlichaam dat 
al onder water is in het doodsge
bied en het onderlichaam dat zich 
verheft in een in verbeelding spre
kende beweging is Brueghels lcarus 
voor luiderent de gestalte van de 
dichter. 
Op Brueghels schilderij neemt de 
val van lcarus maar een kleine 
plaats in. Prominent op de voor
grond ploegt een boer een stuk 
land. Daarachter hoedt een herder 
zijn schapen. Op het beeld van de 
zee domineren de schepen. Het 
gewone leven gaat onverstoorbaar 
door. Voor het uitzonderlijke, het 
streven en het lijden hebben zij 
geen oog. 
Zuiderents schitterende, beheerst 
lyrische gedicht Een Jcarus uit Flo
rida lijkt een modern commentaar 
te zijn op het totaal van Brueghels 
schilderij. De lcarus in dit gedicht is 
beeld van het technisch streven in 
deze eeuw. Waarin reikt de mens 
hoger dan in de ruimtevaart? Een 
aantal jaren gelden ontplofte voor 
het oog van de wereld, kort na de 
start een Amerikaanse space shut
tle. Deze space shuttle lijkt Zuide
rent als gestalte van lcarus te 
nemen. Hij beschrijft het uiteen
spatten vanuit het perspectief van 
mensen die op het strand zitten en 
kijken naar een spelend meisje. Net 
als in Brueghels schilderij wordt het 
in het gedicht het uitzonderlijke 
gecontrasteerd met het gewone 
leven. Alleen brengt luiderent in 
zijn gedicht een ironische laag aan 
die de aard van het gewone en het 
ongewone omkeert. De mensen op 
het strand zien iets in de lucht 
gebeuren wat ze niet weten te 
plaatsen. Even verderop kijken 
andere mensen televisie en daar 
ontstaat opwinding en onrust. Met 
dit contrast laat luiderent zien dat 
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het verongelukken van de space 
shuttle niet zo'n zijdelings gebeu
ren was als de val van lcarus op Bru
eghels schilderij. De technologische 
ontwikkelingen staan in onze maat
schappij in het centrum van aan
dacht en aanbidding. Via de tv was 
iedereen live aangesloten op het 
succes dat in een echec verkeerde. 
Daaruit blijkt dat de extreme expan
sie de normaliteit is geworden, het 
gewone leven. Alleen de mensen in 
dit gedicht die geen tv kijken en 
geen weet hebben van het ongeluk, 
blijken het uitzonderlijke te zien. In 
een klein hoekje van het grote 
gebeuren zien zij het meisje dat 
"speelt verder met scheepje en 
schep ... ". In de verdichting van het 
woord scheepje naar schep, ver
schuift luiderent het creatieve 
aspect dat normaal aan lcarus ver
bonden is, naar dat kleine meisje. 

Op de hoogte van lcarus verwijst 
niet alleen naar het weet hebben 
van de lcarus-mythe. De titel geeft 
ook een meerzinnige positiekeuze 
aan in het verhaal zelf en wordt op 
die manier een beschrijving van 
zowel Zuiderents thema's als zijn 
poëtische techniek. Wat is eigenlijk 
het beslissende moment in lcarus' 
vlucht? Wat is zijn hoogtepunt? Elk 
antwoord op die vraag onthult een 
wereldbeeld. Je kunt je verwant 
voelen met de opwaartse bewe
ging, met het traject dat lcarus de 
hitte voelt toenemen en de veren 
losraken in de verwekende was en 
toch doorvliegt, met het moment 
dat de zwaartekracht weer grip op 
hem krijgt, met het neerstorten, 
met het wegzinken. 
Het boven aangehaalde gedicht 
Luchtfietser dichter toonde al dat 
luiderent het liefst al deze momen
ten verenigt. Zijn poëtisch streven is 
in één beeld de zonnehoogte 
boven, te verenigen met de diepte 
op de bodem. Dè hoogte van lcarus 
is dan à/ deze hoogten. Daarom kan 
het in een andere gedicht, water en 
lucht verenigend, heten: "jij zult. 
alleen met een fietsband om, aan 
zijn vliegertouw leren zwemmen." 
Van deze lcarus, die op zijn hoogte 
de extremiteiten van hemel en 
aarde niet mijdt maar verenigt, 
maakt luiderent een beeld voor het 
leven. En voor zijn eigen lezen en 
schrijven. 

Ad Zuiderent, Op de hoogte van /ca
rus. Uitgeverij De Arbeiderspers. 
f 32,90. ISBN 90 295 6108 4 
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POEZIE 
Joop Morriën 

Anti-koloniale 
gedichten 

Het thema van de Boekenweek was 
dit jaar de poëzie. Er werd een flink 
aantal dichtbundels, verzamelbun
dels en bloemlezingen gepubli
ceerd. In deze reeks verscheen een 
boekje met revolutionaire, anti
koloniale gedichten van Jef Last, 
verzameld, ingeleid en toegelicht 
door Harry A Poeze. 

Last (1898-1972) begon met dichten 
eind jaren twintig, maar het meeste 
schreef hij in de jaren dertig. Hij is, 
zoals in de inleiding wordt opge
merkt, een vergeten auteur, wiens 
werk al jaren niet is herdrukt. Naar 
literaire maatstaven is dat wellicht 
te rechtvaardigen, maar er bestaat 
een wisselwerking tussen literatuur 
en politiek die toch een blijvende 
betekenis houdt. 
In zijn tijd was er al een discussie 
over de militante, pamflettistische 
taaL Last vond meer erkenning 
onder arbeiders dan bij literaire cri
tici. Van twee in eigen beheer in de 
vorm van een scheurkalender uitge
geven gedichten werden in korte 
tijd 10.000 exemplaren (voor e~n 
dubbeltje) verkocht. De biJ een Uit
geverij verschenen bundeltjes lie
pen niet. Victor van Vriesland, toen 
als links beschouwd, schreef 1n 1930 
in de Nieuwe Rotterdamse Courant: 
"De pretentielooze revolutionaire 
rijmen van Jef Last maken een vol
komen echten, eerlijken, oprechten 
indruk. Ze zijn fel en hevig eenzij
dig, vol ongeveinsde verontwaardi
ging, haat, strijdlust". Met. kunst 
hadden zijn rijmen echter n1ets te 
maken en Van Vriesland noemde 
het halfslachtig, dat ze ter recensie 
aan de NRC waren toegezonden. 

Toch is het op zijn minst opmerke-
. lijk, dat veel van het werk van dich
ters die toen om hun verheven taal
gebruik en schoonheid werden 
geprezen, tegenwoordig niet meer 
worden gelezen of herdrukt. 
De gedichten van Last, ook wel pr?
testl iederen genoemd, waren 1n 

ieder geval voor arbeiders begrijpe-
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lijk. In de arbeidersbeweging had 
solidariteit met de vrijheidsstrijd 
van het Indonesische volk vanaf het 
begin van deze eeuw steeds een 
plaats gehad. Al in zijn HBS-tijd 
werd Last lid van de SDAP. Eind 
jaren twintig kwam hij - mede door 
zijn anti-koloniale opvattingen - ~p 
de linkervleugel en vervolgens v1a 
kleinere groeperingen buiten de 
sociaal-democratie van 1933-1938 
bij de CPN terecht. De gedichten 
roepen nu belangrijke gebeurtenis
sen in herinnering en bieden zo een 
beeld van de geschiedenis. De Indo
nesische communistische partij had 
in 1926 op Java en in 1927 op Suma
tra het sein gegeven tot een 
opstand tegen de koloniale over
heersing, die bloedig werd neerge
slagen. Een aantal communisten 
werd opgehangen. Ook twee Indi
sche militairen die voor de opstan
delingen hadden gekozen, werden 
door de krijgsraad ter dood veroor
deeld. Last dichtte daarover, zoals 
in Bapa Terra (de beul van Batavia) 
en Aan de kameraden. 

Geronseld om tegen je volk op te 
staan, 
hebt gij die schande te niet 
gedaan, 
gekozen als dienaren van het 
geweld, 
zijt gij de slaven te hulp gesneld, 
verkozen tot steun van des uitbui
ters macht, 
hebt gij uw leven ten offer 
gebracht. 
Wij kennen uw naam niet, wij ken
nen uw daad, 
wij reiken van ver u de hand, 
kameraad! 

Duizenden Indonesiërs werden, 
zonder vorm van proces, verbannen 
naar kampen in Boven-Digoel, in 
het ongezonde oerwoud van Wes
telijk Nieuw-Guinea. In De dooden
kolonie wordt een beeld opgeroe
pen van het kamp: 

Brandende zon - éénvormige hui
zen-
Rondom in 't bosch het eentonige 
ruischen 
Der donkere boomen.
Doelloze stilte - doelloze rust
Geen arbeidsvreugde - geen 
arbeidslust-
Geen hoopvolle droomen: 
De doodenkafonie 

In enkele gedichten hekelt Last de 
houding van de SDAP, die niet con
sequent genoeg tegen het kolonia
lisme optrad. Hij bestrijdt tevens de 
onverschilligheid onder de wer
kende mensen in ons land. Zo ein
digt een ander gedicht over Boven
Digoel (Zullen ze blijven?): 

Vergeet gij dan zoo licht, volk van 
de lage landen, 
rustig bij uw ontbijt en bij uw och
tendblad? 
Staat op! Breekt uit! Breekt los! 
Verscheurt de slaven banden, 
en rust niet, eer uw hand, hun 
bruine handen vat. 

Hier beroert Last de 'eenheid van 
blank en bruin', die ook in een 
gedicht over de opstand op de krui~ 
ser De Zeven Provinciën (februan 
1933) voorkomt (Ballade der ?-Pro
vinciën). 

Op de bak een bruine en blanke 
wacht 
Kawilarang - Bosschart (Boshart, 
JM) 
Onder ' t sterrenlicht van tropen
nacht 
vaart de Zeven Provinciën verder. 

Vooral de CPN bepleitte zo een een
heid, die in mei 1933 in de verkie
zing van de Indonesiër Rustam 
Effendie tot communistisch parle
mentslid gestalte kreeg. Een aspect 
dat in onze tijd, waarin racisme 
steeds gevaarlijker vormen begint 
aan te nemen, waard is niet aan de 
vergetelheid prijs te laten geven. 

Poeze merkt in zijn inleiding op, dat 
de Indische poëzie door Neder
landse auteurs in of buiten Indië 
relatief niet omvangrijk is. Boven
dien liep deze poëzie in Indië steeds 
gevaar door verbodsbepalingen 
getroffen te worden. Zo mochten 
de bundeltjes van Last niet worden 
ingevoerd. Poeze noemt enkele 
links te situeren dichters die Indi
sche gedichten maakten. Het is spij
tig, dat daarbij Jac van der Ster ont
breekt, die onder meer in Politiek 
en Cultuur (1938) Koloniaal Insti
tuut publiceerde. 



Men heeft de schoonheid en het 
werk geordend, 
Koel achter glas, voorzien van eti
ket. 
Men heeft de dromen van een volk 
gestolen 
En voor een kwartje hier te kijk 
gezet. 

Miljoenen mensen hebben stom 
geleden; 
Hier ligt hun leed en hun 
vergetelheid. 
Maar niemand denkt meer aan de 
vele oogen, 
Die grote tranen hebben stil 
geschreid. 

En niemand weet meer van de vele 
handen, 
Die naarstig werkten, heel de 
lange dag. 
En niemand kent meer hun verlo
ren vreugde, 
En niemand schreeuwt om hun 
gestorven lach. 

De statistieken leren: zoveel 
rubber, 
En zoveel rijst, en zoveel kajapoet. 
Maar aan de curven heeft er één 
ontbroken, 
Eén, die ons zeide: ziet, en zoveel 
bloed! 

De taal is hier minder pamflettis
tisch dan die van Last, zoals ook bij 
andere gedichten. Last was emotio
neel en had een bewogen leven. Hij 
studeerde Chinees in de Verenigde 
Staten, was bordenwasser, werkte 
als monteur, zwierf als zeeman over 
de wereldzeeën en vocht in Spanje. 
Het is terecht dat Poe ze zijn gedich
ten heeft uitgegeven. Bovendien 
laat hij weten dat Rudi Westeraan 
een omvattende biografie werkt, 
die in 1995 kan worden verwacht. 

Jef Last, Liedjes op de maat van 
de rottan. Indische revolutio
naire gedichten. Verzameld, 
ingeleid en toegelicht door 
Harry A. Poeze. Uitgeverij 
KITLV, Leiden. 116p., 
f 12.50. 
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BOEKEN 
Frank Biesboer 

Een 
taalkundige . 

1ngreep 

De laatste jaren is het wetenschap
pelijk bureau van de PvdA, de 
Wiardi Beekman Stichting, actief 
rond wat ze zelf de ecologisering 
van de samenleving noemt. Dat 
begon in 1990 met de pub I ikat ie 
van De ecologische kwestie, waar
aan bekende milieumensen hun 
medewerking gaven, zoals Hans 
Opschoor (milieuhoogleraar), Jac
queline Cramer (oud-voorzitter 
Milieudefensie, nu hoogleraar), 
Rein Welsehen (oud milieugedepu
teerde Brabant, nu voorzitter Plat
form Duurzaamheid) en Wim Tur
kenburg (hoogleraar en voorzitter 
Bezinningsgroep Kernenergie). Het 
rapport en de daarbij behorende 
resoluties zetten de PvdA voor het 
eerst fundamenteel richting ecolo
gische politiek. 

Gezien de kwaliteit van de Ecologi
sche kwestie keek ik nogal uit naar 
de meest recente publikatie van de 
WBS met de titel Ecologische 
Modernisering. De verwachtingen 
waren extra hoog gespannen 
omdat Marcel van Dam het boekje 
in zijn Volkskrant-column een 
sterke aanbeveling gaf. Ook de 
auteurs staan garant voor een inte
ressante publikatie: opnieuw Jac
queline Cramer, en verder onder 
andere Ferd Crone (voorheen 
milieumedewerker van de FNV, nu 
hoofd internationaal milieubeleid 
bij VROM) en de politicoloog Maar
ten Hajer. 
De publikatie valt tegen. Niet 
omdat wat er in staat niet zinnig 
zou zijn, of geen interessante kijk 
op de ecologische kwestie geeft, 
maar vooral om wat er niet in staat. 
De echte problemen bij de ecologi
sering van de samenleving worden 
omzeild in beleidsachtig, soms wat 
voluntaristisch jargon. Wat een stap 
verder op de publikatie uit 1990 had 
moeten worden, lijkt vooral 
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bedoeld als een basistekst voor het J
1 

nieuwe PvdA-verkiezingsprogram. ~ 

Eerst het boek zelf. Als kern van de 
ecologische kwestie wordt het 
gebrek aan de realisering van 
milieudoelen genoemd. Er blijken 
nog heel wat drempels te bestaan 
om het Nationaal Milieu Beleids
plan (NMP+) te realiseren. De 
auteurs noemen een aantal oorza
ken. Mensen hechten soms een heel 
verschillend belang aan bepaalde 
milieuwaarden; de bedreiging van 
het milieu is vaak gekoppeld aan 
activiteiten die doorgaans met 
allerlei legitieme belangen verbon-
den zijn. Om een concreet voor
beeld te noemen: betekent het 
schoon boren naar gas in de Wad
denzee een fundamentele aantas
ting van het natuurgebied of niet? 
Schiphol is een trekpaard voor de 
werkgelegenheid, moet dat zwaar-
der tellen dan het milieu of niet? 

In de publikatie wordt vervolgens 
een cruciale stap gezet, die het 
beste valt te begrijpen aan de hand 
van de volgende passage: 

'De maatschappelijke activitei
ten die we willen beïnvloeden 
zijn niet alleen uit milieu-oog
punt van belang, maar kennen 
elk hun eigen legitieme doelen. 
De consequentie is dat milieu
doelen vrijwel altijd gereali
seerd worden tegelijk met 
andere maatschappelijke doe
len. Er zal daarom grote creati
viteit en vindingrijkheid moeten 
worden gerealiseerd om zoveel 
mogelijk 'win-win'-situaties te 
creëren.' (pagina 17) 

Het idee is het volgende. Milieube
leid is nu nog veel te vaak: minder 
consumeren, niet lekker hard rijden 
over de autoweg. Kortom, milieu
beleid is vooral gebod en verbod, 
wat niet erg mobiliserend werkt. 
Bovendien doen mensen allerhande 
milieuverpestende activiteiten om
dat ze er van overtuigd zijn daar
mee ook goede en nastrevenswaar
dige dingen te doen: kolenoverslag 
is goed voor de werkgelegenheid, 
het zondagse autoritje is gezellig 
voor de grootouders, enzovoorts. 
Volgens de auteurs is het de kunst 
om het milieubeleid zo op poten te 
zetten, dat mensen door kunnen 
gaan met wat ze nastrevenswaardig 
vinden, terwijl tegelijkertijd de 
milieudoelen worden gerealiseerd. 
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Oftewel, pak het milieubeleid zó 
aan dat mensen er ook andere 
zaken die ze belangrijk vinden mee 
kunnen bereiken. Een prachtige 
vondst natuurlijk. 
In het boek wordt dit heel aardig 
uitgewerkt bij het openbaar ver
voer: mensen willen zich snel en 
comfortabel verplaatsen binnen de 
stad en tussen steden. Door een 
slimme aanpak van openbaar ver
voer, huurauto's, en een andere 
indeling van de openbare ruimte 
kan overbodige mobiliteit worden 
teruggedrongen en gewenste 
mobiliteit zo milieuvriendelijk 
mogelijk worden gemaakt. Er wor
den ook voorbeelden uitgewerkt op 
het gebied van energiebesparing en 
landbouw. 

Op zich valt tegen zo'n win-win
strategie niets in te brengen. Ster
ker nog, het is heel wijs om te pro
beren langs die weg zo ver mogelijk 
te komen. In termen van de dialec
tiek zou je kunnen zeggen dat langs 
die weg de anti-polen milieu en eco
nomie/cultuur op een hoger niveau 
worden samengebracht tot een 
nieuwe synthese. 
Het probleem zit 'm er natuurlijk in 
dat zo'n dialectische constructie 
lang niet altijd werkt en bij de 
milieuproblematiek mijn inziens 
ook in essentie niet zal werken. Je 
kan wel zeggen: zoek win-win-situ
aties op, maar wanneer die er bij tal 
van belangrijke kwesties niet zijn, 
dan los je weinig op. Mijn verwijt 
aan de auteurs is dan ook tweele
dig: ze overschatten de mate waarin 
win-win situaties optreden en, nog 
erger, ze weigeren zich uit te spre
ken wat er moet gebeuren wanneer 
die win-win-situatie er niet is. 

Dat verwijt geldt temeer omdat in 
het boek heel wat voorbeelden van 
niet win-win-situaties worden 
gegeven. Het lijkt wel of de auteurs 
in hun hoofd een drempel hadden 
opgebouwd: we gaan tot aan de 
win-win-situatie, verder gaan we 
niet. Een paar voorbeelden: 
* De auteurs menen terecht dat 

ecotax en milieubelastingen 
nodig zijn om de milieukosten 
niet langer ongeprijsd te laten. 
Bijvoorbeeld een belasting op 
de brandstof van vliegtuigen 
(pagina 52). De prijs daarvan 
wordt dus hoger. Met als conse
quentie dat mensen minder 
gemakkelijk kunnen gaan vlie
gen. Voor mensen die graag wil-

* 

* 
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len vliegen kun je dit moeilijk 
als een win-win-situatie ken
schetsen. 
In de industrie wordt gepleit 
voor harde afspraken over pre
ventie, die van een bedrijf veel 
aandacht en geld zullen vragen 
(pagina 28). Prima, maar ook 
hier kun je niet zomaar zeggen 
dat het winstbelang van een 
bedrijf daarmee gediend is. Het 
levert zeker op de korte termijn 
geen win-win-situatie op. 
De auteurs pleiten voor een 
forse verhoging van de over
heidsuitgaven ten behoeve van 
milieu-investeringen. Dat zou 
ten koste moeten gaan van 
andere overheidsvoorzieningen 
of moeten leiden tot een 
hogere belastingdruk (pagina 
73). Ook hier geldt: dus geen 
win-win situatie voor degene 
die op die andere voorzienin
gen is aangewezen of die verla
ging van de collectieve lasten 
wil. 

Nu zou een andere redenering 
gevolgd kunnen worden. Wie een 
duurzame samenleving wil, zal ver
mindering van het vliegverkeer een 
zorg zijn: die hecht juist aan vakan
tie in eigen land of aan vakantie 
over de grens met trein of schip. 
Voor iemand die overtuigd is van de 
ecologische toekomst leveren 
genoemde maatregelen inderdaad 
een win-win situatie op. Maar daar 
is het de auteurs niet om te doen: zij 
willen juist een win-win-situatie van 
het milieu met belangen die 
momenteel het milieu in de weg 
staan. De crux van hun betoog is 
een aanpak te volgen waarin die in 
eerste instantie tegenstrijdige 
belangen wèl gaan samenvallen. 
Dat lijkt mij gezien bovenstaande 
voorbeelden - in het boek worden 
er nog veel meer genoemd - meer 
een taalkundige ingreep dan een 
werkelijke oplossing. 
Er is ook wel een verklaring te 
geven waarom milieubeleid niet zo 
vanzelfsprekend leidt tot 
genoemde win-win-situaties. 
Milieubeleid betekent dat de 
natuur niet als een gratis en onuit
putbare bron van rijkdom kan wor
den gebruikt, zoals tot op heden 
gebeurt. Er zal voor het milieu 
inderdaad betaald moeten worden: 
door inzet van arbeid, van denkver
mogen, van geld. Milieu wordt dus 
een kostenpost, die tot op heden 
niet betaald werd en hoefde te wor-

den. Dus blijft er minder arbeid, 
denkvermogen en geld over voor de 
activiteiten die we nu gratis op kos
ten van het milieu doen. Dat is per 
definitie geen win-win-situatie. 

De eerder genoemde column van 
Van Dam levert een aardige illustra
tie van mijn redenering. Van Dam 
stelt in die column dat economische 
groei en milieu prima samengaan. 
Hij noemt als voorbeeld het vervoer 
door vacuümtunnels met magneet
treinen. Dat is goed voor het milieu, 
bespaart enorm veel energie, en -
stelt Van Dam - de aanleg van zo'n 
infrastructuur zou een belangrijke 
bron zijn van economische groei. 
Op zich klopt dat, net zoals het 
schoonmaken van vervuilde bodems 
bijdraagt aan de economische 
groei. Maar dat heeft meer te 
maken met de gekke manier 
waarop economische groei wordt 
gedefinieerd dan met werkelijke 
groei. Want de peperdure magneet
trein van Van Dam leidt vooral tot 
een hogere uitgavenpost voor ver
voer, waardoor er minder geld 
beschikbaar is bijvoorbeeld voor 
winstgevende activiteiten. Begrijp 
me goed, ik vind die trein een fan
tastisch idee, maar realiseer je wel: 
de samenleving zal daar veel geld 
voor uit moeten trekken dat dan 
niet beschikbaar is voor andere acti
viteiten. Het is dus geen simpele 
win-win situatie. 
Wat ik niet begrijp, is waarom de 
auteurs deze boerenwijsheid niet 
onderkennen. Hun redenering 
ademt toch nog veel te veel de 
geest: we kunnen de kool en de geit 
sparen als we het maar slim aanpak
ken. Volgens mij wek je daarmee 
een illusie, die het milieubeleid 
alleen maar kwetsbaar maakt. Want 
je zult zien dat milieubeleid leidt tot 
win-verlies-situaties, en dan zal 
direct het verwijt zijn: jullie hadden 
ons toch een win-win-situatie 
beloofd ... 

We zullen moeten leren leven met 
grenzen. Economische groei en 
prettig leven zullen best kunnen, in 
de sfeer van dienstverlening, com
municatie, creatieve activiteiten, 
enzovoorts, wat veel arbeid en tijd 
en wem1g energie en materie 
vraagt. Veel van de huidige groei en 
consumptie die is gebaseerd op veel 
verbruik van energie en materialen, 
zal niet meer kunnen. Dat betekent 
een zeer forse inbreuk op de manier 
waarop we nu gewend zijn te pro-



duceren en te consumeren. Het 
boek bevat uiterst nuttige aanbeve
lingen om zo'n verandering moge
lijk te maken. Terecht wordt ervoor 
gepleit zo'n verandering als een 
grote stap vooruit, als een wezen
lijke maatschappelijke vernieuwing 
naar voren te brengen. Maar je mag 
niet verbloemen dat die verande
ring betekent dat een bepaald soort 
levensstijl niet meer kan, evenals 
bepaalde vormen van produktie. 
Denk maar aan inkrimping van de 
veestapel of het uit ons land laten 
verdwijnen van de aluminiumpro
duktie naar landen met ruime hoe
veelheden vernieuwbare energie. 
Of aan de overschakeling naar ver
vaerssystemen waarin de symboliek 
van de snelle bolide definitief zal 
zijn verdwenen. 
Tot slot nog een compliment voor 
de auteurs: de manier waarop zij in 
het vierde hoofdstuk de gordiaanse 
knoop van inkomenspolitiek en 
milieuheffingen weten te ontwar
ren, is uiterst verhelderend. 

Pi eter van Drie! e.a., Ecologische 
modernisering, Wiardi Beekman 
Stichting, Amsterdam, 1993, 100 
p., f 15,00. 

BOEKEN 
Leo Molenaar 

Kernsplijting 
en democratie 

Jaap van Splunter nam zich in zijn 
dissertatie over de Nederlandse 
politiek ten aanzien van de 'vreed
zame kernenergie' in de periode 
1939-'57 twee dingen voor. Naast 
de eigenlijke geschiedschrijving 
wilde hij aantonen dat de gangbare 
opvatting over de buitenlandse 
politiek van Nederland in die 
periode niet klopt. Die 'Orthodox
Atlantische' opvatting luidt dat 
Nederland bij de aanvang van de 
Koude Oorlog onvoorwaardelijke 
steun gaf aan de leider van de wes
terse wereld, de Verenigde Staten. 
Van Splunter slaagt in beide onder
delen van zijn opzet. Hij weet aan te 
tonen dat een belangrijk aspect van 
de Nederlandse buitenlandse poli
tiek, het beleid inzake kernenergie, 
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tegen de politiek van de VS gericht 
was. Hij bevestigt daarmee Duco 
Hellema's opvatting in de Interna
tionale Spectator van 2 mei 1992, 
namelijk dat 'de stelling als zou 
Nederland in de jaren vijftig een 
voorbeeldige NAVO-bondgenoot 
zijn geweest, onjuist is', althans 
voor de jaren tussen 1945 en 1953. 
Hij haalt gegevens naar boven die 
een korte overdenking meer dan 
waard zijn. 
Het meest opzienbarend is wel dat 
Nederland vanaf 1945 door zijn 
zelfstandige onderzoek op het 
gebied van de 'vreedzame kern
energie' de Amerikaanse politiek in 
deze bewust in de wielen reed. Dat 
dat mogelijk was, was te danken 
aan de vooruitziende blik van de 
fysicus W.J. de Haas, een bekend 
mikpunt in de geschriften van W. 
Klinkenberg, die in 1939, direct na 
de proefnemingen van 0. Hahn c.s. 
aan splijtende uraniumkernen, de 
Nederlandse regering adviseerde 
een forse voorraad uraniumoxyde 
aan te schaffen. Kettingreacties aan 
uranium zouden dat materiaal wel
licht geschikt maken voor oorlogs
doeleinden, lees 'de atoombom'. 
Voor wie op de hoogte is van de 
moeilijkheden die de fysici-immi
granten zoals Einstein, Szilard, 
Fermi en Teller maandenlang had
den om met deze informatie tot het 
politiek-militaire establishment van 
de Verenigde Staten door te drin
gen, zijn de gegevens van Van 
Splunter adembenemend. De Haas 
had zich als lid van de Commissie 
voor Physische Strijdmiddelen tot de 
minister van Oorlog, J.J.C. van Dijk, 
gewend en zijn zorg uitgesproken. 
Eén dag later zat hij al aan tafel met 
minister-president Colijn en de 
minister van Economische Zaken 
M.P.L. Steenberghe. Tijdens dat 
gesprek werd niet alleen besloten 
tot de aankoop van tien ton urani
umoxyde in toenmalig Belgisch 
Congo, maar tevens werd een under 
cover-operatie bedacht met de 
Delftse Verenigde Glasfabrieken in 
de hoofdrol, opdat deze operatie 
van de Nederlandse regering niet in 
de gaten zou lopen. Die massa ura
niumoxyde, aangeduid als yellow
cake, werd opgeslagen in een dicht
gemetselde ruimte van de TH-Delft 
en kwam zo de oorlog door. Na 
1945 zouden deze vaatjes de grond
slag vormen voor de Nederlandse 
atomaire Alleingang. Als in grappen 
over Nederlanders vaak toespelin
gen worden gemaakt op hun uitge-
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streken gezicht en hun sluwe koop
manschap, dan kan dit verhaal over 
De Haas-Colijn slechts bevestigen 
dat die grappen toch wel een grond 
hebben. 
Het is bekend dat reeds tijdens de 
Wereldoorlog de Verenigde Staten 
een monopoliepositie op het 
gebied van de atoomenergie, zowel 
militair als 'vreedzaam', probeerden 
te krijgen. Over de hele wereld wer
den voorraden uranium en thorium 
geclaimd en opgeëist. Moest tot 
1945 die positie noodgedwongen 
met Engeland worden gedeeld, 
eind 1945 werden ook de Britten, 
ondanks hun onmisbare bijdrage 
aan de start van het atoombompro
ject, geloosd. In Nederland wenste 
de kring van fysici rond Hans Kra
mers, met intensieve bemoeienis 
van Philips, tot zelfstandig onder
zoek op het gebied van de 'vreed
zame kernenergie' over te gaan. 
Nederland ondernam in 1946 door 
een gecoördineerde inspanning van 
politici, vooral de minister van Bui
tenlandse Zaken E.N. van Kleffens, 
en natuurwetenschapsmensen, van 
wie er één minister-president was, 
te weten W. Schermerhorn, een 
poging om via de Verenigde Naties 
tot een internationaal beheer van 
atoomenergie te komen. Dat liep 
stuk op de houding van de Ver
enigde Staten en op die van de Sov
jet-Unie. Van Splunter laat weinig 
heel van het Amerikaanse plan
Baruch voor de Verenigde Naties, 
dat destijds in de media werd beju
beld maar volgens hem louter de 
veiligstelling van de monopolieposi
tie van de Verenigde Staten 
beoogde. Nederland, dat vanwege 
het lidmaatschap van de Veilig
heidsraad (1946) zitting had in de 
Atomie Energy Commission van de 
VN, kritiseerde bij monde van Van 
Kleffens zowel de Amerikaanse 
positie als de Russische opstelling 
van Gromyko. 
Het was ook bekend dat de kring 
rond Kramers c.s. uit deze ontwik
kelingen de conclusie trok dat de 
Nederlandse fysici dan maar zelf
standig het onderzoek naar 'vreed
zame kernenergie' moesten opzet
ten. Maar de grondstof voor zulk 
onderzoek, het uraniumoxyde, 
moest uit de VS en Engeland betrok
ken worden, die echter alle leveran
ties weigerden aan derden. Het is 
niet bekend dat onder die omstan
digheden zowel de fysici als de wei
nige geïnformeerde ministers beslo
ten te zwijgen over de vaatjes ura-
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niumoxyde. Pas in 1950 werden de 
bondgenoten geïnformeerd, toen 
Noorwegen, dat in het bezit was 
van 'zwaar water', en Nederland, 
dat dit uraniumoxyde bezat, een 
akkoord sloten om gezamenlijk één 
van de eerste proefreactoren ter 
wereld op te starten in het Noorse 
Kjeller. De woede van de Amerika
nen zal groot zijn geweest. Dit 
werpt een nieuw licht op de grote 
spionagezaak die de CIA volgens 
het artikel in de NRC van 2 mei 1992, 
'De zaak-Kr.', met medewerking 
van de BVD, kennelijk tegen Kra
mers aanhangig wilde maken. Een 
'zaak' die door zijn vroege dood 
(1951) werd doorkruist. Het Neder
landse parlement werd nog later 
dan de bondgenoten ingelicht. 
Kernenergie en parlementaire de
mocratie bleken elkaar, niet slechts 
bij deze gelegenheid, moeilijk te 
verdragen. 

Van Splunter gaat niet in op de 
vraag waarom de Nederlandse fysici 
zo fanatiek aan het onderzoek naar 
'vreedzame kernenergie' begon
nen. Een aantal antwoorden ligt 
voor de hand, zoals de wetenschap
pelijke eerzucht, het opstoten van 
de Nederlandse wetenschap in de 
vaart der volkeren, de vermoede 
economische potentie van kern
energie en het commerciële belang 
van Philips bij de leverantie van syn
chrocyclotrons en radio-actieve 
tracers. (Ex-)Phil ipsonderzoekers 
zoals Verwey, Casimir, Went, Bakker 
en Van Arkel speelden een hoofdrol 
in het verhaal. Er is nog een aanvul
lende hypothese mogelijk, die het 
waard is onderzocht te worden. De 
fysici rond Kramers waren net als de 
collega's in de VS. Engeland, Frank
rijk en Denemarken beducht voor 
een monopoliepositie inzake kern
energie, van welke zijde dan ook. 
Annie Romein-Verschoor vertelt in 
haar memoires hoe de atoombom 
op Hiroshima door Jan Romein, en 
wellicht ook door zijn intieme 
vriend Hans Kramers, werd geïnter
preteerd als het vestigen van een 
monopoliepositie in de militaire 
afschrikking. Veel fysici waren van 
mening dat de geheimen van 'mili
taire kernenergie' gedeeld moesten 
worden in het belang van de 
wereldvrede. Sommige opzienba
rende spionageverhalen vermeld
den dat de betreffende fysici zoals 
Klaus Fuchs en Alan Nunn May over 
atoomgeheimen wilden praten, 
omdat ze doodsbang waren voor 
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een monopoliepositie en de 'pre
ventieve' nucleaire wereldbrand die 
dat kon impliceren. Bij sommige 
Nederlandse fysici kan op een meer 
constructieve wijze een rol gespeeld 
hebben dat zij door de vorderingen 
in het onderzoek naar 'vreedzame 
kernenergie' de Amerikanen wilden 
dwingen de kaarten op tafel te leg
gen, en knowhow te gaan delen. In 
ieder geval zijn bijna alle Neder
landse wetenschapsmensen die in 
Van Splunters verhaal de revue pas
seren, lid van het in 1946 opgerichte 
Verbond van Wetenschappelijke 
Onderzoekers dat zich sterk maakte 
voor internationale atoomcentrale. 
Van Splunter laat deze probleem
stelling achterwege, maar vermeldt 
wel een interessante gebeurtenis. 
Opnieuw speelt hierbij een zwaar 
door W. Klinkenberg achtervolgde 
fysicus de hoofdrol, te weten J. Kis
temaker: bekend van de Almelose 
ultracentrifugefabriek (UCN), waar 
verrijkt uranium wordt geprodu
ceerd voor kerncentrales. Het blijkt 
dat Kistemaker op 6 november 1953 
in Amsterdam een eerste monster 
van 10 milligram verrijkt uranium-
235 (7%) kon produceren. Op een 
symposium in het Amerikaanse Ann 
Arbor van juni 1954 werden de 
eraan ten grondslag liggende 
wetenschappelijke gegevens door 
Kistemaker c.s. bekend gemaakt, 
hetgeen grote opschudding bij de 
Amerikanen veroorzaakte omdat 
die gegevens bij hen waren 'geklas
sificeerd': 'Het is dan ook niet te 
gewaagd om te concluderen dat de 
resultaten van Kistemaker op het 
terrein van de verrijking van ura
nium en de daardoor mogelijk 
gemaakte metingen in Kjeller ertoe 
hebben bijgedragen dat de Ameri
kanen overgingen tot de deklassifi
catie van de werkzame (niet: 'werk
bare') doorsneden van de splijtbare 
elementen', stelt Van Splunter. Kis
temaker speelde hier in de kaart van 
Eisenhowers 'Atoms for Peace' en 
het met ingang van 1955 opheffen 
van de geheimhouding van infor
matie over de 'vreedzame kernener
gie', waarbij uiteraard ook het com
merciële element voor de Amerika
nen zwaar woog. 

Een laatste saillant punt, dat weer 
ingaat op de verhouding van kern
energie en democratie, betrof de 
overeenkomst over de thoriumhou
dende rnanazietzanden van 'Neder
landsch Indië'. In 1945 wilden de 
Amerikanen en de Britten de voor-

raden aan reactorgrondstof in de 
wereld voor zichzelf reserveren. In 
dat kader wilden ze de beschikking 
krijgen over al het thoriumhoudend 
'monaziet'-zand van Indonesië, 
waarvoor zij zich medio 1945 tot 
Nederland wendden. 'Nederland' 
wilde, net als de Belgen, zelf een 
portie voor een eventuele Allein
gang behouden, en wenste boven
dien geheimhouding vanwege de 
opschudding die een dergelijke 
transactie in de pas uitgeroepen 
Republik lndonesia teweeg zou 
kunnen teweegbrengen. Maar de 
Britten en Amerikanen wilden toch 
zaken doen. Vandaar dat buiten de 
regering en het parlement om 
minister van Buitenlandse Zaken 
Van Kleffens in een persoonlijke 
brief de overeenkomst bevestigde. 
Hij wist daarbij dat hij de grondwet 
schond, gezien zijn schrijven: 'Ik 
moge den Heer Secretaris Generaal 
verzoeken, deze enveloppe ongeo
pend aan mijn opvolger te geven, 
met verzoek van den inhoud kennis 
te nemen, dan opnieuw te verzege
len, en met een verzoek in denzelf
den zin als het hierbedoelde aan 
den Heer Secretaris Generaal ter 
veilige bewaring terug te geven'. 
Mooie taal, lelijke praktijken! 
Van Splunter laat in zijn boeiende 
dissertatie zien hoe niet slechts de 
Sovjet-Unie, in Churchills bewoor
ding van 11 mei 1945, een 'ijzeren 
gordijn' neerliet, maar hoe in 1944 
de Verenigde Staten een 'nucleair 
gordijn' neerlieten dat slechts door 
het scheppen van voldongen feiten 
kon worden weggeschoven. Uitein
delijk zou, in de woorden van theo
retisch fysicus Abraham Pais van 
september 1945, 'in veel wijsheid 
veel verdriet zitten'. 

Jaap van Splunter: 'Kernsplijting en 
Diplomatie; De Nederlandse poli
tiek ten aanzien van de vreedzame 
toepassing van kernergie, 1939-
7957', Het Spinhuis, Amsterdam, 
november 1993, ISBN 90 73052 71 8. 



BOEKEN 
Jos van Dijk 

Het Chinese 
model 

gekleurd 
Het boek China om de zeven jaren 
van Wim F. Wertheim kreeg ik 
onder ogen net nadat ik Jung 
Changs indrukwekkende verhaal 
Wilde Zwanen had gelezen. Van 
Wertheim herinnerde ik me dat hij 
zich in het verleden nogal positief 
had uitgelaten over het Chinese 
ontwikkelingsmodel. Lang geleden 
had hij mij door zijn publikaties de 
argumenten geleverd vóór een 
revolutionaire weg in de Derde 
Wereld en tégen de kapitalistisch 
geïnspireerde ontwikkelingsmodel
len van de Nederlandse regering en 
de gematigde organisaties voor 
ontwikkelingshulp. 

Inmiddels hebben we door vele 
publikaties ook de andere kant van 
het Chinese communisme leren ken
nen. Jung Changs boek was niet het 
eerste, het heeft door zijn populari
teit wel heel veel mensen bereikt. 
Wie dit deels autobiografische ver
haal over drie vrouwen van verschil
lende generaties leest, kan moeilijk 
meer de gedachte kwijt raken dat 
de Chinese revolutie voor het privé
leven en de onderlinge relaties van 
veel mensen verschrikkelijke gevol
gen heeft gehad. 

Daarom intrigeerde het mij des te 
meer of ik in Wertheims boek, een 
soort afsluitend overzicht van zijn 
ervaringen in China tussen 1950 en 
1980, enige sporen zou aantreffen 
van de schokkende verhalen van 
Jung Chang. Dit bleek niet het 
geval. Integendeel. Ik heb zelden 
twee geschiedenissen over dezelfde 
periode in een land gelezen waar
van de tendens zo fundamenteel 
verschilde. Het is alsof je twee men
sen volstrekt langs elkaar heen over 
hetzelfde onderwerp hoort praten: 
een onthutsende ervaring. Aan de 
ene kant een aaneenschakeling van 
ontsporingen van een maatschappij 
die er onder het communistisch 
regime nauwelijks beter lijkt af te 
komen dan onder dat van de keizer. 
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Aan de andere kant na meer dan 
veertig jaar revolutie als slotconclu
sie: "Steun voor het herstel van een 
geloof in het gelijk van links" (Wert
heim, p. 338). 

Wertheim gelooft nog steeds in de 
heilzame werking van het Chinese 
model, ondanks het feit dat hij ook 
kritiek heeft: 

"Wij kunnen op grond van de 
voorgaande vergelijking met 
andere, deels naburige, landen 
dus vaststellen dat de Chinese 
Volksrepubliek in de periode 
1950-1980 op economisch 
gebied heel belangrijke presta
ties heeft volbracht. In wezen 
is in die periode de basis 
gelegd voor een nieuwe ont
wikkelingsfase, waarin China 
op den duur zijn karakter van 
Derde Wereldland achter zich 
zou kunnen laten. Maar in de 
jaren tachtig zijn deze poten
tiële mogelijkheden maar ten 
dele gerealiseerd ( ... ). 
Bij de successen van de vooraf
gaande periode 1950-1980 
moet wel worden benadrukt 
dat de vooruitgang is bereikt 
ondanks heel ernstige fouten 
die ook in dat tijdperk zijn 
gemaakt. Dat geldt bijvoor
beeld voor de Grote Sprong 
Voorwaarts van 1958 die welis
waar leidde tot aanzienlijke 
versnelling van de totstandko
ming van het Chinese irrigatie
stelsel en van de elektrificatie 
van het platteland, maar die 
tenslotte verzandde in een vol
slagen chaos, doordat de 
gepretendeerde resultaten op 
het terrein van de voedselpro
duktie volkomen irreëel en 
zelfs gefingeerd bleken. En 
ook de periode van de Cultu
rele Revolutie heeft, hoewel 
deze haar ontstaan te danken 
had aan een gezonde kritiek 
van Mao en zijn medestanders 
op tal van ingeslopen misbrui
ken in het overheidsapparaat 
en de partijbureaucratie, er 
tenslotte toe geleid dat velen 
het geloof in het door de Com
munistische partij gevoerde 
beleid verloren. Dit was vooral 
te wijten aan zware overdrij
vingen op onderwijskundig en 
ideologisch terrein en aan in 
bepaalde perioden ontstane 
chaotische gevolgen op econo
misch gebied." (p. 322-323) 

Î: 
Er zijn fouten gemaakt, maar het ~ I 
model is in principe goed. Dat is kort 
gezegd Wertheims eindoordeel. En 
ten dele zijn de fouten te wijten aan 
het niet consequent volgen van de 
uitgezette lijn. Doorgaan op de 
revolutionaire weg: deze wens 
klinkt door het hele boek heen. 
Wertheim is dan ook bepaald niet 
gelukkig met de koers die China 
sinds het begin van de jaren tachtig 
is ingeslagen. De kritiek op de 
Bende van Vier aan het einde van de 
jaren zeventig, na de dood van 
Mao, die aanleiding vormde voor de 
veranderingen, acht hij wel begrij-
pelijk, maar niet in alle opzichten 
terecht. Bij zijn bezoek aan een 
commune in 1979 bekritiseert hij de 
jonge leiders. Ze verwachten teveel 
van materiële prikkels en laten zich 
te weinig gelegen liggen aan de 
belangrijkste richtlijn van de maoï-
sten: "versterkte ideologische 
steun" (p. 286-287). De dominantie 
van de ideologische opvoeding in 
de maoïstische politiek ten tijde van 
de Culturele Revolutie heeft Wert-
heim bepaald niet gestoord. Hij 
wijst daarbij ook op de welvaarts-
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groei die het land juist in die 
periode heeft doorgemaakt. 

Wertheim toont zich in de verslagen 
van zijn vier studiereizen overigens 
allerminst een onvoorwaardelijke 
bewonderaar van alles wat men 
hem voorschotelt. Hij onderwerpt 
zijn gastheren aan allerlei kritische 
vragen over de vooruitgang van de 
landbouw, de toepassing van 
nieuwe technieken, de verdeling 
van de welvaart, de bevolkingspoli
tiek, etc. Sommige communes 
bezoekt hij meerdere malen zodat 
hij een vergelijking kan maken en 
dat leidt soms tot kritische beschou
wingen. Maar het is duidelijk dat hij 
lang niet alles wat men zegt echt 
kan controleren. Zo komt hij niet 
tot een eindoordeel over de vraag 
of het beloningssysteem met 'werk
punten' (p. 209) wel eerlijk werkt 
(nee dus, als we Jung Chang mogen 
geloven). En zo blijft hij ook met 
vragen zitten over de wonderbaar
lijke ombuiging van de geboortecij
fers van een commune in de 
gewenste richting. "De enige ver
klaring kon zijn dat er op grote 
schaal was geaborteerd- een moge
lijkheid die we verder niet hebben 
onderzocht." (p.285) 

Onbevredigend vind ik het ook dat 



trekken van de -ook door hemzelf 
erkende- selectieve reisschema's die 
zijn gastheren hem presenteren. 
Met veel moeite kan hij in 1979 een 
commune bezoeken die buiten de 
door buitenlanders gefrequen
teerde gebieden ligt. Hij is over de 
toestand daar meteen een stuk kri
tischer. Maar tot fundamentele vra
gen ten aanzien van de waarde van 
de informatie die hij eerder in de 
modelcommunes kreeg leidt dat 
niet. 

Wertheims boek is vooral het ver
slag van de externe keurmeester, 
een positief-kritische geïnteres
seerde buitenstaander. Deskundig, 
zonder twijfel, op het gebied van 
ontwikkelingsvraagstukken op 
macro-schaal, maar misschien juist 
daardoor beperkt in zijn waarne
ming. Wat ik in zijn verhaal over het 
Chinese model voortdurend heb 
gemist is het beeld van binnenuit, 
de engefilterde ervaringsgeschiede
nis van individuen waardoor het 
boek van Jung Chang juist zo sterk 
en overtuigend overkomt. Heel 
sterk voelde ik het buitenstaander
perspectief en de beperkingen van 
de macro-schaal in een stukje dat 
Wertheim -met kennelijke instem
ming- citeert uit een boek van de 
Amerikaanse China-kenner Hinton 
(p. 301). Deze schrijft in 1991 in een 
boek over de afbraak van de collec
tieve landbouw in de jaren tachtig: 

"In de zomer van 1983 vloog ik 
van Beijing naar Sjanghai. Uit 
mijn comfortabele zitplaats op 
zo'n 10 km hoogte zag ik voor 
het eerst de wijdverbreide en 
verbazingwekkende fysieke 
gevolgen van het 'verantwoor
delijkheidssysteem' voor de 
vlakte van Noord-China. Ik 
keek naar beneden, kon mijn 
ogen niet geloven en mijn tra
nen niet bedwingen. Waar 
eenmaal, onder een naadloos 
weefsel van stenen dorpen en 
verbindingswegen daartussen, 
duidelijke vierkanten en lang
werpige rechthoeken land
groen, geel en bruin- zich in 
een onafgebroken panorama 
hadden uitgestrekt tot aan de 
horizon, waren er nu 1000 kilo
meters van minuscule strookjes 
land, die elkaar dan weer in de 
ene dan weer in de andere 
richting verdrongen. in volko
men toevallige, zich nooit her
halende patronen. Dit was 
geen 'postzege/'-land zoals het 
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placht te zijn vóór de landher
vorming, maar 'lint'-land, 
'spaghetti'-land, 'vermicelli'
land ( ... ) Na tientallen jaren 

boek had nauwelijks geritseld 
toen het honderden miljoenen 
terug liet keren tot pagina één 
( ... )" 

van revolutionaire strijd, nadat 
de Chinese boeren er tenslotte 
in geslaagd waren om voor de 
landbouw een schaal en een 
institutionele vorm in het leven 
te roepen die een zekere 
belofte inhield voor de toe
komst ( .. .) was het hiertoe 
gekomen! Met één tik op het 
scherm van de tijd waren 
zowel de schaal als de institu
tionele vorm ontbonden. De 
laatste bladzij van het grote 

Is het een wonder dat wie vanuit 
een dergelijk perspectief een land 
waarneemt en beoordeelt, het 
ploeteren van de WildeZwanen niet 
meer ziet? 

advertentie 

Wim F. Wertheim, China om de 
zeven jaar; studiereizen naar 
het aardse rijk. Uitgeverij EPO, 
Berchem, 1993. f 59,50. 
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Milieubeleid blijft dwei
len met de kraan open 
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Naweeën 

De verkiezingen voor de Tweede Kamer hebben 
een aardverschuiving teweeg gebracht in het poli
tieke landschap in Nederland. Eentje met gevol
gen: want voor het eerst sinds ruim zeventig jaar 
lijkt het CDA in de oppositiebankjes terecht te ko
men. De formatie van een paarse 
coalitie is een kwestie van tijd. 
Toch heeft links niet veel redenen 

van de oorzaken van het verlies van links en haar 
reactie op de telecratie van Silvio Berlusconi. Hij 
schets een somber beeld voor de toekomst. De ver
warring is enorm en de grootste partij in het linkse 
blok, de PDS, is verwikkelt in een machtsstrijd en 

identiteitscrisis. 
Dat de soep niet altijd zo heet ge
geten hoeft te worden, toont het 

om te juichen. De PvdA werd welis
waar de grootste partij, maar ver
loor wél twaalf zetels. En Groen-

Jo lanssen 
thema van deze P&C over werk
gelegenheid. In vier bijdragen 
worden interessante antwoorden 

Links kon alle verwachtingen niet 
waarmaken. Het verlies van één ze
tel betekende het einde van de po-

INT R 0 gegeven om de kwaliteit van de 
samenleving te verhogen als ant
woord op de werkloosheid. Mar-

litieke carrière van lijsttrekster lna 
Brouwer. De radikaal-linkse partij is 
op dit moment verwikkeld in een stevig debat over 
de oorzaken van het verlies. Maar vooral over de 
vraag: hoe nu verder? Deze vraag zal zeker aan de 
orde komen op de door Politiek & Cultuur georga
niseerde discussiemiddag over de noodzaak van 
politieke vernieuwing die op zaterdag 15 ok
tober in Amsterdam wordt gehouden. In de vol
gende P&C zullen we daar uitgebreid aandacht aan 
besteden. 

De naweeën van de desastreus verlopen Tweede 
Kamerverkiezingen sijpelen ook aan alle kanten 
door in dit nummer van P&C. Zo meent de politico
loog Meindert Fennema dat er duidelijk sprake is 
van een verrechtsing in ons land. Van een paarse 
coalitie is hij niet zo gecharmeerd, samenwerking 
met het CDA is beter. En Groenlinks moet zich 
vooral als 'luis-in-de-pels' van de gevestigde partij
en gedragen. Marcus Bakker denkt dat links zijn 
strategie moet herzien. Waarom moeten de 
progressieve gelederen nog gescheiden blijven?, 
zo vraagt hij zich af. Doemt hier het beeld op van 
de Progressieve Volkspartij? 
Verderop in deze P&C geeft ook Han Dijk lucht 
aan zijn twijfels over hoe links nu verder moet. Hij 
zoekt inspiratie in de geschriften van Rosa Luxem
burg. 
Maar ook in Italië dondert het. Volkskrant-corres
pondent Jan van der Putten geeft een analyse 
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co Wilke, econoom bij de Abva
Kabo heeft opmerkelijke opvat-

tingen over de collectieve lastendruk. Frank Bies
boer bepleit een offensieve verovering van de 
flexibilisering. In een interview met de Franse filo
soof André Gorz wordt een pleidooi gehouden 
voor arbeidstijdverkorting. En Gerrit Berkelder 
gaat in op de mogelijkheden van een duurzame 
economie. 

In het fotokatern staat deze keer het werk van de 
Utrechtse fotograaf Jan Lankveld centraal. In de 
boekenrubriek reageert Wim F. Wertheim op een 
boekbespreking in de vorige P&C. waarin de poli
tiek van Mao op de korrel wordt genomen. Jos 
van Dijk reageert met een nawoord. Verder be
spreekt Hans Bunkers een essaybundel over de 
crisis in de misdaadbestrijding na de IRT-affaire. Hij 
vraagt zich bovendien af waarom er zo weinig aan
dacht bestaat voor de !egalisering van harddrugs. 
Hans Groenewegen behandelt de vluchtpogin
gen van een te vroeg gestorven dichter. En be
spreekt het soms sprookjesachtige boek van de Ita
liaanse historicus Ginzburg over de heksenvervol
gingen van de late middeleeuwen tot in de acht
tiende eeuw. Joop Morriën gaat tenslotte in op 
het Vijfde Jaarboek van het RIOD. In een extra ka
tern komen de lotgevallen van de 'troostmeisjes' in 
Indonesië uitgebreid aan bod. 

Jo lanssen is medewerker van P&C 
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•Machtspositie CDA 
bi ij ft sterk• 

Interview met Meindert Fennema 

De recente Tweede Kamerverkiezingen hebben de 
politieke verhoudingen in ons land volledig op zijn 
kop gezet. De coalitiepartijen PvdA en CDA verlo
ren ruim dertig zetels. De WD en D66 waren de 
grote winnaars. Groenlinks moest 
een flinke veer laten, terwijl de SP 

genwaardiger van een bepaalde beweging, maar 
omdat men kiest voor een politieke loopbaan. Het 
einde van die loopbaan is voor sommigen een aan
stelling als staatssecretaris of minister, maar voor 

de meesten een baan als ambte
naar of burgemeester. Een baan 

en de ouderenpartijen voor het 
eerst mogen ruiken aan het 
pluche van de 'blauwe zetels'. De 

Jo lanssen 
waarmee je afgeschermd bent van 
de willekeur en de goede wil van de 
kiezer. Deze ontwikkeling heeft ge

CD tenslotte haalde drie zetels. 
Menig politiek commentator, 
sprak over historische verkiezin
gen. Reden voor Politiek en Cul-

POLITIEK 
leid tot een bestuurlijke opstelling 
van de partijen. Hierdoor is de kloof 
tussen de kiezer en de politiek gro-

tuur om te praten met de politico-
loog Meindert Fennema, verbon-
den aan de vakgroep Politieke Wetenschappen aan 
de Universiteit van Amsterdam, over de diepere 
oorzaken en gevolgen van deze politieke aardver
schuiving. 

Politieke klasse 
Hoe zijn de enorme verschuivingen in het politieke 
landschap te verklaren? 
'De kiezer stemt niet meer wat zijn omgeving 
stemt, maar maakt zijn eigen afweging. In het ver
zuilde model hadden kiezers een sterke partijloya
liteit. Een winst van één procent werd al gezien als 
een grote overwinning. Verloor een partij twee 
procent gold dat als een politieke aardverschui
ving. Door de emancipatie van de kiezer zijn de 
verschuivingen nu veel groter. En dat heeft vooral 
het CDA en de PvdA geraakt.' 
Maar dat verklaart niet de enorme groei van de 
WDen D66? 
'Hiervoor is inderdaad een andere ontwikkeling 
van belang. Politieke partijen worden steeds meer 
beschouwd als fracties van wat de politieke klasse 
wordt genoemd. De partijen zijn in toenemende 
mate verstrengeld met het staatsapparaat. Dat zie 
je bijvoorbeeld door de grote staatssubsidie die ze 
tegenwoordig krijgen, maar ook aan het type 
Tweede Kamerlid. Men zit daar niet meer als verte- > 
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ter geworden: de mensen identifi
ceren zich niet meer met de partij-
en. 

Welnu. Bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft 
deze afkeer van de politieke klasse zich uitgedrukt 
door een stem op Groenlinks en de lokale partijen. 
Op landelijk niveau zie je een overloop van de 
twee gevestigde partijen naar de oppositiepartij
en, die veel minder geïdentificeerd worden met 
het staatsapparaat.' 
Waarom heeft de kiezer dan niet massaal op de 
protestpartijen gestemd? 
'Voor een deel komt dat omdat een stem op de CD 
of SP toch een hoog risico inhoudt. Je weet als kie
zer niet wat je aan die lui hebt. Maar er speelt na
tuurlijk vooral de machtsvraag. Dat het CDA en de 
PvdA niet helemaal zijn weggegvaagd, heeft daar 
alles mee te maken. Onderzoek heeft aangetoond 
dat de kiezer zich nog steeds laat leiden door de 
links-rechts schaal. Binnen deze links-rechts schaal 
hangt het stemgedrag af van de machtspositie die 
men een partij toekent. Je ziet dan ook dat zowel 
Groenlinks als de kleine christelijke partijen niet 
hebben kunnen profiteren van de neergang van de 
PvdA en het CDA.' 

Sociale democratie 
Is er sprake van een verrechtsing van de Nederland
se politiek? 
'Dat denk ik wel ja. En niet alleen omdat zoveel 
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mensen hebben gestemd op de WD en D66. Ook 
de linkse partijen zjn rechtser geworden. Groen
Links is rechtser dan de vroegere CPN en PSP. En in 
de PvdA heb je een liberale stroming waarvan bij
voorbeeld Riek van der Ploeg een van de boegbeel
den is. Die zegt: sociale voorzieningen is wel mooi, 
maar het kan wel minder. Hij weet wat er afgebro
ken moet worden, maar niet zo goed wat ervoor in 
de plaats moet komen. En het mooie is dat ze zich
zelf daarmee op de borst slaan. Men ziet dat als po
litieke openheid. Dat is natuurlijk flauwekul.' 
Ben je het eens met Pa u/ Kal ma die betoogt dat de 
sociaal-democratie zichzelf heeft overleefd? 
'Als je de PvdA ziet als een voorzetting van de 
SDAP en het marxisme, heeft hij wel gelijk. Maar ik 
ben van mening dat er een partij moet zijn die het 
begrip solidariteit en sociale cohesie een centrale 
betekenis toekent. D66 heeft dat nog niet laten 
zien. En vergeet ook niet dat de sociaal-democratie 
in Nederland nog een stabiele fak-
tor is, net als overigens in Duits-
land en Engeland. In Italië, Spanje 
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langstelling in sommige kringen voor de Progres
sieve Volkspartij? 
'Ik heb daar op zich niets op tegen. Maar ik vind 
niet dat een partij als Groenlinks daar aan mee zou 
moeten doen.' 
Waarom niet? 
'Het is zeker in de huidige situatie goed dat er een 
partij is die ideeën en praktijken ontwikkeld buiten 
het staatsapparaat. Juist in een periode waarin de 
staat de neiging heeft alles te absorberen. Ik ben 
een keer als adviseur op een topberaad geweest 
van Groenlinks tijdens de verkiezingscampagne. Ik 
had het gevoel dat ik op het ministerie van Binnen
landse Zaken was. Dat zegt toch wel genoeg. Het is 
nodig dat er een politieke formatie bestaat die niet 
middels reclamebureaus werkt, maar probeert te 
bundelen wat er onder de mensen aan utopische 
ideeën leeft. Groenlinks als een soort van getuige
nispartij, daar ben ik een voorstander van, maar 

dan wel een partij die haar ideeën 
op lokaal niveau ook weet te reali
seren. Groenlinks is nu te bestuur-

en Frankrijk is de sociaal-democra
tie geheel ingestort. Er is dus een 
groot verschil tussen het Noorden 
en Zuiden in Europa.' 

'Nederlandis rechtser 
lijk, te voorzichtig, te weinig agres
sief. 

geworden' Bovendien heeft de partij geen 
sterke infrastructuur meer. Er zit 

Hoe komt dat? 
'Het heeft vooral te maken met de 
democratisering van de samenle
ving. Een van de positieve erfenis-
sen van de verzuilde maatschappij was dat er een 
hoge mate van bevolkingsparticipatie was. In Ne
derland is altijd sprake geweest van een grote 
mate van sociale democratie: de afstand tussen de 
politieke klasse en de achterban is relatief klein. In 
verhouding tot Italië en Spanje heb je in Nederland 
weinig corruptie en mafiapraktijken. Men gebruikt 
contacten die men heeft met de politieke elite niet 
om er zelf beter van te worden, maar om de eigen 
opvattingen over hoe het zou moeten, niet alleen 
in het stemhokje, maar ook in de informele kana
len door te laten klinken. 
Wat dat betreft was ik altijd verbaasd over het feit 
dat in de CPN, waar de interne democratie vrijwel 
nihil was, de mensen toch het idee hadden dat ze 
veel te zeggen hadden. Ik heb me daar lang het 
hoofd over gebroken. Maar het bleek dat de men
sen hun invloed niet afmeten aan de macht van 
congressen en stemprocedures, maar aan het be
staan van informele partijkanalen. Zolang je te
recht of ten onrechte het gevoel hebt gehoord te 
worden, heb je een vorm van sociale democratie.' 

Getuigenispartij 
Goed. Maar terug naar de verkiezingsuitslag. Je 
zegt dat GroenLinks en de PvdA rechtser zijn ge
worden. Wat vindt je dan van de hernieuwde be-
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veel spanning tussen het prettige, 
relatief vrijblijvende karakter van 
haar organisatie en de kracht die 
ervan uitgaat. Dat is een groot pro-

bleem van Groenlinks. De kracht van de oude PvdA 
en de CPN was nu juist dat deze partijen een ge
weldige mobiliserende macht hadden. Je deed wat 
de partij zei, niet uit een soort van kadaverdisci
pline, maar gewoon uit een enorme partijloyaliteit, 
waardoor je met weinigen heel wat kon bereiken. 
Daarnaast hadden ze een duidelijk principe waar
bij het proletariaat vooraan stond en iedereen zich 
daar, binnen bepaalde grenzen, bij kon aansluiten. 
Daardoor had men dat totaliserend vermogen. Op 
het moment dat je geen principe meer hebt op 
grond waarvan je met een zeker gezag een hierar
chie van doelstellingen kan opleggen of ontwikke
len, wordt het heel moeilijk.' 
Dat is toch iets van een voorbije tijd? 
'Misschien, maar partijen zijn juist van belang om 
een integrale visie op de samenleving te krijgen. 
Dat doe je door debatten te organiseren waarin de 
mensen uit verschillende sociale bewegingen parti
ciperen. Ik zie Groenlinks als een partij die het mi
lieu verbindt met een egalitair perspectief. Het is 
bovendien een partij waar ook in de toekomst 
ruimte blijft voor de politiek als hobby. Politiek als 
iets wat je doet omdat je er aardigheid in hebt, en 
omdat je het belangrijk vindt.' 
Maar heeft zo'n partij nog wel een toekomst? Is 
een middelgrote partij links van de PvdA über-



haupt wel mogelijk? 
'Het gaat niet zozeer om een groot zetelaantal, als
wel om invloed die zo'n partij heeft op grond van 
haar ideeën en argumenten. Het is opvallend dat 
Groenlinks een zeer groot electoraal potentieel 
heeft. Ongeveer twintig procent van de kiezers 
zegt het niet uit te sluiten ooit op Groenlinks te 
stemmen. Veel kiezers zien Groenlinks ook als een 
stok achter de deur. Het blijft een alternatief voor 
de PvdA en D66 waar rekening mee gehouden 
moet worden. 
Zeker daar waar het gaat om de belangrijkste taak 
van Groenlinks, namelijk het nadenken over hoe 
een toekomstig sociaal middenveld eruit moet ko
men te zien. Een sociaal middenveld dat niet ge
basseerd is op de traditionele machtsstructuren van 
kerk en gezin, maar op nieuwe netwerken die 
langs andere lijnen lopen. Het is toch bizar dat er 
zo weinig rekening wordt gehouden met het feit 
dat een meerderheid van de Ne-
derlandse bevolking niet meer in 
gezinsverband leeft. De verzor
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dat juist door de PvdA moet laten doen. Wil je het 
bijzonder onderwijs aanpakken, moet je dat dus 
door het CDA laten doen. Na een paarse coalitie 
kan het CDA haar positie mobiliseren op haar tradi
tionele achterban. Dan gaan ze, om het maar eens 
zo te zeggen, de hakken in het zand zetten. 
Het belangrijkste doel van een paarse coalitie: het 
breken van de machtspositie van het CDA. zal op 
korte termijn niet haalbaar zijn. Het maatschappe
lijke middenveld wordt aan alle kanten door het 
CDA gevoed. Zolang links nog weinig ideeën heeft 
wat er in de plaats moet komen voor de traditione
le netwerken, voel ik ook meer voor samenwerking 
met het CDA.' 

Isolement 
In dit verband heb je onlangs onderzoek gedaan 
naar de groei van de aanhang van extreem-rechts, 
en dan met name de CD. Wat vooral opviel is dat 

gebieden waar het CDA zwak is, 
de CD-aanhang het grootste is. 
'Dat klopt. Je ziet dat de aanhang 

gingsarrangementen moeten dus 
ook niet meer op dat gezinsver
band zijn toegesneden. 
Aan de andere kant moet het niet 
zo zijn dat de individualisering, 

'Gevoel van sociaal 
cynisme neemt snel toe' 

van de CD zich vooral concentreert 
in de grote steden en in Brabant 
en Limburg. Met name in de laat
ste plaatsen zijn de traditionele so-

waar ik een warm voorstander van 
ben, te ver doorschiet. De fragmen-
tarisering van de samenleving is 
doorgezet tot het laagste niveau: iedereen leeft al
leen. Dat vind ik uit economisch, ecologisch, soci
aal-psychologisch en cultureel oogpunt heel on
wenselijk. Ik ben voor een stelsel dat stimuleert dat 
mensen samenwonen, maar dan niet alleen in hu
welijksverband. Ik zou persoonlijk heel graag zien 
dat we gingen nadenken over andere vormen van 
kleinschalige collectieven, bijvoorbeeld vormen 
van collectief wonen. In die zin had men meer 
moeten aansluiten bij de alternatieve woonvor
men, zoals die in de jaren zestig en zeventig in de 
kraakbeweging en andere sociale bewegingen zijn 
ontstaan. De politiek heeft dat te weinig opge
pakt. Dat komt natuurlijk vooral omdat het CDA 
dat niet zag zitten.' 
Liggen in dit verband geen ongekende mogelijkhe
den als er een paarse coalitie tot stand wordt ge
bracht, zonder het CDA? 
'De paarse coalitie is vooral een soort monsterver
bond van een anti-CDA-houding: de een doet het 
om hiermee radikaler ingrepen te doen in de ver
zorgingsstaat, de ander uit een soort van klassiek 
anti-papisme. In een dergelijke coalitie heeft een 
thema als de individualisering ongetwijfeld meer 
kansen. Maar op andere terreinen weer niet. Neem 
het onderwijs. De politieke ervaring leert, dat als je 
bijvoorbeeld de vakbeweging wilt aanpakken, je > 
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ciale netwerken het sterkste weg
gevaagd. Veelal na de neergang 
van het CDA tijdens de laatste 
twee gemeenteraadsverkiezingen. 

In Friesland, Drente en Groningen zijn die netwer
ken nog veel sterker. Je ziet daar amper CD-stem
mers. En je kunt toch niet zeggen dat de economi
sche crisis in die gebieden minder groot is? Een van 
de directe effecten van de anti-CDAhouding is dat 
het sociaal cynisme is toegenomen.' 
Wat wordt hiermee bedoeld? 
'Het komt erop neer dat er weinig geloof is in de 
bijdrage die sociale netwerken kunnen spelen bij 
het oplossen van iemands problemen. Door de in
dividualisering van de maatschappij zijn veel van 
die netwerken überhaupt minder sterk geworden. 
Vroeger had je nog de kerk, familie of vrienden, 
waar je op terug kon vallen. Tegenwoordig heb
ben veel mensen het idee dat ze er alleen voor 
staan. Dat leidt tot gevoelens van onmacht en cy
nisme. De economische crisis en de verharding van 
de samenleving zorgt ervoor dat het sociaal-cynis
me verder toeneemt. Uit het onderzoek blijkt dan 
ook dat mensen die in een groot sociaal isolement 
leven en tegelijkertijd een etnisch nationalistische 
visie hebben, porportioneel veel op de CD stem
men. 
De combinatie van sociaal isolement en etnisch na
tionalisme is een hele gevaarlijke mix van gevoe
lens. In Duitsland heeft dat bijvoorbeeld geleid tot 
ernstige onlusten tegen asielzoekers en migranten. 
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Dat heeft mij niet verbaasd. Duitsland is sowieso dé 
bakermat van het etnisch nationalisme. Daar komt 
nog eens bij dat tijdens de Duitse hereniging de so
ciale structuur van de vroegere DDR tot op de bo
dem is afgebroken. Onder het socialistische bewind 
hadden de mensen een zeer klein netwerk van inti
mi, familie en vrienden, en een netwerk van 'socia
listisch hosselen': of je groente wilde hebben of 
een koelkast, je moest regelmatig mensen bellen 
met de vraag of er iets te koop was of er ergens iets 
te regelen viel. Na de hereniging bleef dat kleine 
netwerk nog wel bestaan, maar het oude hossel
netwerk van vrienden en vrienden van vrienden 
viel uiteen omdat de functie ervan verdwenen was. 
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Men was dus weliswaar bevrijdt van de knellende 
banden van de socialistische staat, maar men heeft 
die vrijheid voor een deel negatief ervaren. Veel 
mensen leven nu geïsoleerder. Het duurt wel even 
voordat er weer nieuwe netwerken onstaan waar
aan je een zekere sociale steun kunt ontlenen.' 
Betekent dit dat we in Nederland in de toekomst 
moeten vrezen voor veelvuldige aanslagen op mi
granten zoals in Duitsland? 
'Nee dat denk ik niet. Nederland is van oudsher een 
land waar het sociale denken sterk is ontwikkeld. 
Er heerst in ons land toch sterk het gevoel dat men 
het samen moet doen. Dat is voor een deel de re
den waarom het hier relatief prettig toeven is.' 

Waarom moet links 
gescheiden blijven? 

Op 11 mei van dit jaar, acht dagen na de verkiezin
gen voor de Tweede Kamer, vond in de vergader
zaal van de Eerste Kamer een sym-
posium plaats over kabinetsforma-

ter-president te worden. Van Thijn wil dus door
gaan met het nastreven van zijn ideaal dat ons een 

gemengd parlementair en presi
dentieel kiessysteem zou opleve
ren. ties. Aanleiding was het verschij

nen van een boek over de nationa
le kampioen van de kabinetsfor-

Marcus Bakker Overigens zal zijn nadruk op dit 
punt stellig verband houden met 

maties dr. Beel, en wel gebaseerd 
op diens eigen aantekeningen. Het 
woord werd ondermeer gevoerd 
door drie door de wol geverfde po-

POLITIEK 
het feit dat in een toekomstige re
gering vrijwel zeker D66 vertegen
woordigd zal zijn. Van Mierlo 

litici, de oud-ministers Toxopeus 
(WD), De Koning (CDA) en Van Thijn (PvdA). 

Er was niet veel veranderd in hun standpunten. 
Toxopeus ziet geen enkel probleem in het handha
ven van de kabinetsformaties zoals ze tot nu toe 
hebben plaatsgevonden. De Koning wil wel wat 
veranderen. Hij vindt dat de kabinetsformateur 
door de Tweede Kamer moet worden gekozen en 
daar verantwoording aflegt. Ed van Thijn wenst, 
ook als vanouds, dat de kabinetsformateur in alge
mene verkiezingen wordt gekozen en dat die fei
telijk ook de minister-president wordt. Deze ziens
wijze, die al ruim een kwart eeuw oud is, heeft hij 
inmiddels aangevuld met de stelling dat de lijst
aanvoerders bereid moeten zijn ook in feite minis- ... 
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heeft een en andermaal uiteenge
zet dat dergelijke verlangens voor 

hem de allereerste prioriteit hebben. 

Terwijl de voorzitter van de Eerste Kamer, Tjeenk 
Willink, op het symposium verstek moest laten 
gaan omdat hij belast was met de informatie van 
een nieuw kabinet, werd aldus op zijn werkplek 
een eerste gooi gedaan naar een coalitie waarvan 
de PvdA en D66 de kern vormen. Als we dit schrij
ven is Tjeenk Willink hard bezig met zijn informa
tiepoging om een coalitie van PvdA D66 en WD 
tot stand te brengen. Een paars kabinet. 
Wat voorheen eens in de zoveel maanden vrijblij
vend bekeuveld werd door enkele WD-en PvdA
buitenbeentjes in een chique Haags etablissement, 
is nu zowaar punt 1 op de formatie-agenda gewor-
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den. Dat is dan het gevolg van de opmerkelijke uit
slag die de Tweede Kamerverkiezingen van 3 mei 
1994 te zien gaven. 

Monsterverlies 
Voor het gemak van de lezer volgt hier nog even 
die uitslag in zetels, vergeleken met die van 1989. 
Het opkomstpercentage was 78,3 % , slechts wei
nig minder dan bij vorige verkiezingen. 

1994 1989 

CDA 34 54 
PvdA 37 49 
wo 31 22 
0'66 24 12 
Groenlinks 5 6 
SGP 2 3 
GPV 2 2 
RPF 3 
AOV 6 
Unie 55+ 1 
SP 2 
CD 3 

De verschuiving die deze verkiezingscijfers laten 
zien is ongekend. Er is in commentaren op gewe
zen, dat in de halve eeuw na het einde van de 
Tweede Wereldoorlog eigenlijk maar twee keer 
eerder een verschuiving van echt grote omvang 
had plaatsgevonden. De ene was bij de verkiezin
gen van 1946, toen de CPN, die voor de oorlog 3 
van de 100 kamerzetels bezette, er 10 veroverde. 
De tweede zeer opmerkelijke verschuiving betrof 
de KVP. Haalde die bij de verkiezingen van 1963 
nog 50 zetels- een aantal dat overeenstemde met 
een percentage dat de katholieke partij al tiental
len jaren lang wist te bereiken - in de twee daarop 
volgende kabinetsperiodes zakte dit zetelaantal 
naar 35. 
De vorming van het CDA was niet in de laatste 
plaats een reddingsoperatie om de nog overgeble
ven KVP-aanhang te behouden voor het voeren 
van confessionele politiek. 

De verschuiving waarover we nu spreken, is er een 
met meerdere aspecten. Daar is het nogal plotse
linge, reusachtige verlies van het CDA, net zo groot 
dus als de teruggang van de KVP in de jaren zestig, 
maar opgelopen in een veel kortere tijd. Daar is 
verder de teruggang van de PvdA, niet zo omvang
rijk als men zich aanvankelijk in diepe wanhoop 
door opinie-peilers liet aanpraten, maar zwaar ge
noeg. En daar is de combinatie van de twee. Want 
de terugloop van beide partijen is, samengevoegd, 
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de nederlaag van het kabinet Lubbers-Kok. Twee 
partijen die gezamenlijk een riante meerderheid ( 
hadden voor hun beleid (103 zetels, meer dan 
tweederde) werden door de kiezers tot een min
derheid van 71 zetels teruggebracht. 
De brokstukken zijn overal terecht gekomen. Bij 
D66, de WD en de ouderengroepen, die uit het 
niets in de kortst mogelijke tijd op 7 zetels kwa
men. Waar de brokken niet terecht kwamen, dat 
was bij Groenlinks. Groenlinks verloor zelfs één 
zetel, waarschijnlijk deels aan de Socialistische Par
tij. Opmerkelijk is ook dat van het monster-verlies 
van het CDA weinig of niets terecht is gekomen bij 
de kleine christelijke partijen. De SGP verloor zelfs 
voor het eerst sinds mensenheugenis een zetel. Al
leen de nog tamelijk jonge en met de EO geasso
cieerde RPF ging van een zetel naar een drietal. En 
dan waren daar tenslotte, maar niet in de laatste 
plaats, de racisten van Janmaats CD die drie zetels 
behaalden. 

Politieke hergroepering 
Kan er aan deze verkiezingsuitslag nu een naam
kaartje worden gehangen, zoals gebruikelijk is (en 
waar dan soms ingewikkelde ruzies uit voortvloei
en)? Is het verrechtsing, verlinksing, een uitspraak 
voor of tegen iets, behalve dan tegen regering en 
regeringspartijen? 
Een makkelijke vraag is dat zeker niet. Het was al 
lange tijd niet eenvoudig om te zeggen wat nu wel 
of niet links, progressief, dan wel rechts en reactio
nair (laat staan behoudend) is. Men kan het er ta
melijk gauw over eens worden in een huiskamer, 
dat een partij die alleen voor ouderen zegt op te 
komen, in een nationale volksvertegenwoordiging 
eigenlijk niet zo op haar plaats is. Het is zelfs niet 
moeilijk om er het woordje 'behoudend' op te 
plakken. Maar als meer stemmers dan Groenlinks 
er heeft, van de ene dag op de andere voor zo'n 
ouderenpartij kiezen en daarmee aanvallen op 
AOW en andere sociale rechten zeer moeilijk ma
ken, dan ben je er niet makkelijk af met zulke ka
rakteristieken. En als een partij als het CDA uiteen
spat, dan kunnen goede gedachten wel eens in een 
van de brokstukken tot leven komen. Er was de PPR 
om dat te laten zien. 

Wat we in elk geval kunnen vaststellen is, dat het 
oude vertrouwde beeld van het parlement, met 
zijn min of meer vaste verhoudingen, aan het ver
dwijnen is. Er gebeurt opnieuw, maar in heviger 
mate, wat een kwart eeuw geleden ook inzette: 
een politieke hergroepering. Toen was het de op
komst van D'66 en DS'70, de vorming van een 
progressief stemaccoord en het begin van het CDA. 
Op dit ogenblik weten we alleen dat het CDA 
waarschijnlijk onherstelbaar gehavend is en dat 
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het lijkt alsof een soort liberaal blok (WD, D66, 
wellicht de ouderenpartijen) centraal in de politiek 
komt te staan. Of dit minder goed zou zijn dan een 
politiek toneel met altijd de confessionele groepen 
in een centrale rol, moet men maar afwachten. Om 
te beginnen is het niet onmogelijk dat zo'n nieuw 
centrum zichzelf zou willen bewijzen tegenover 
het minder bedeelde en daardoor vaak meer arg
wanende deel van de kiezers. Het is niet overbodig 
om bij deze gedachte als een soort voetnoot vast te 
leggen dat bij een recente enquête onder de top 
van de zakenlieden de voorkeur voor het CDA ster
ker bleek te zijn dan voor de WD. Wat vervelend is 
voor de PvdA, die graag de VVD als hoofdvijand 
etaleert, en misschien toch ook wel voor sommigen 
in de VVD. 

Hoe dan ook, het stemmenpatroon is aan het ver
anderen. En dat kan geen toeval zijn. Dezelfde toe
nemende beweeglijkheid van de 
kiezer ziet men immers ook elders. 
In Engeland wacht men in span-
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wel even verder gaan, maar wel mag als zeker wor
den aangenomen dat het voeren van verkiezings
campagnes via de tv en het leveren van strijd op de 
tv zich nog verder zullen ontwikkelen. Daar zal dan 
het oerwoud van opiniepeilingen zeker mee ver
weven blijven. Of met andere woorden: alles wat 
we nu al een geruime tijd meemaken aan politiek 
op de tv, vooral bij verkiezingen, zal alleen maar 
heviger, intensiever -of negatiever worden. Want 
ook dat kan. 

Dat legt een moeilijke vraag op tafel, een vraag 
echter die door niemand genegeerd kan worden. 
Verkiezing na verkiezing hebben eerst de PSP en 
de CPN, later ook de PPR dezelfde ervaringen op
gedaan. Maanden voor de verkiezingen stonden ze 
er goed voor in de peilingen. Eindelijk dan toch, 
dachten ze, waren de linkse kiezers er achter; ze 
keerden in aanzienlijke aantallen de PvdA de rug 

toe en zouden gaan stemmen op 
een van de drie hierboven ge
noemden: de CPN, de PSP of de 
PPR! ning op nieuwe verkiezingen, 

waarin - zoals het er nu voor staat 
- de conservatieve partij een onge
kend grote nederlaag tegemoet 
gaat. In dat land wordt daarmee 

'CDA is onherstelbaar 

gehavend' 

Dan kwam de verkiezingscampag
ne van de PvdA los, waarin op de 
progressieve kiezers een dringend 

tevens aangetoond dat snelle wis-
selingen in de voorkeur van de kie-
zers niet automatisch ook een ach-
teruitgang van de socialistische partij hoeven in te 
houden. Dat was wel het geval in Frankrijk, waar 
nu ook een liberaal-achtige regering regeert, en in 
Italië, maar weer niet in Spanje en Griekenland, 
waar de verwachtingen wel in die richting gingen. 
In Amerika moest twee jaar geleden alles op haren 
en snaren worden gezet om te verhinderen dat een 
schatrijk duveltje uit een doosje kwam en de hele 
boel in de war zou sturen. En over de voor de deur 
staande verkiezingen in Duitsland weet nog hele
maal niemand een zinnig woord te zeggen. 

Invloed en macht 
Wat iedereen weet is, dat de binding van kiezers 
met partijen en/of kerken zeer snel verdwijnt en 
dat de keuze vaak een instant-keuze is. Morgen 
kan het anders. Daar dragen de opiniebewerkers, 
de opiniepeilers en dus de media (vooral de tv) aan 
mee. Hier staat niet. wat sommigen menen, dat de 
tv almachtig is. Ze kan niet, althans niet lang, van 
iemand of van een groep iets maken dat niet be
staat. Tv is geen toverlantaarn. De poging om van 
Brinkman iets te maken speciaal voor tv-voorstel
lingen, mislukte. Ze kwam op het moment dat het 
CDA toch al aan vertrouwen verloor, en kon zo wel 
de katastrofe inleiden. 
Over de tv als geleider of bron zal de discussie nog 

beroep werd gedaan. Om die en 
die bekende tegenstander te ver
slaan, moest je wel op de voorman 
van de PvdA stemmen. Je had die 

ene keus tussen Romme en Drees. Schmelzer hield 
je tegen met Vondeling. Den Uyl was de enige die 
Van Agt het hoofd kon bieden. En nu konden de 
dingen anders worden als je Kok de grootste maak
te. 
Al decennia lang voert de PvdA verkiezingscam
pagnes zoals Ed van Thijn die graag ziet: het ene 
mannetje tegen het andere; het gaat om die twee, 
de rest komt pas op de zoveelste plaats. En het 
heeft invloed. Altijd weer wordt er een beroep ge
daan op het verantwoordelijkheidsgevoel van 
progressieve mensen. Kun jij het voor je geweten 
verantwoorden dat het tweegevecht mede door 
jou niet gewonnen wordt door: Drees, Vondeling, 
Den Uyl, Kok? Ze weten, zij die de vraag stellen, 
dat die linkse mensen vaak een heel wat groter ver
antwoordelijkheidsgevoel bezitten dan zij die hun 
die vragen voorleggen. En daar beginnen ze te glij
den, de opiniecijfers. Eigenlijk zeggen veel 
progressieve kiezers: 'Wegens jullie opstelling ben 
je eerste keus, maar voor het uitoefenen van in
vloed ben je tweede keus'. En in de politiek gaat 
het nu eenmaal om invloed, om macht als je wilt. 

De klacht van een aantal Nieuwlinkse woordvoer
ders op de verkiezingsavond en daarna, dat de 
macht de doorslag had gegeven bij de stembepa-
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ling, heeft mij persoonlijk versteld doen staan. Dat 
je faalt in het aantonen van de macht die Groen
Links kan uitoefenen door zijn opstelling, en daar
door stemmen verliest of althans niet wint, is ver
klaarbaar. Maar dat je doet of macht iets vies is in 
de politiek, is niet van deze wereld. Het erkennen 
van het feit dat het in de politiek om macht gaat, is 
de enige manier om er niet gebroken dan wel cy
nisch over te geraken. 

Voor- en achterkamer 
Dus ligt er de vraag hoe verder? Die vraag heeft 
een voor- en een achterkamer. In de voorkamer ligt 
het agendapunt van de komende parlementaire 
mogelijkheden op tafel. Het is jammer dat lna 
Brouwer geen kans meer ziet om verder in de 
Tweede Kamer op te treden, maar er is niet veel 
fantasie voor nodig om je in haar gedachten te ver
plaatsen en te zeggen: ik zou het ook doen. Des te 
verheugender is het dat de anderen er met elan te
genaan willen. Dat verdient respect en steun. En de 
Groenlinks-fractie zal gauw genoeg merken dat er 
heel nieuwe mogelijkheden komen om het Nieuw
Linkse gelijk op de een of andere manier te realise
ren. Peter lankhorst heeft op voortreffelijke wijze 
aangetoond hoe je je positie gebruiken kunt, ook 
als je geen groot zetelaantal hebt. 
In de totaal nieuwe situatie waarin de positie van 
het CDA onherstelbaar gehavend is en geen twee 
partijen samen een regeringsmeerderheid vormen, 
telt bij het nemen van beslissingen iedere zetel. 
Groenlinks heeft daarbij door haar opstelling in 
sociale vraagstukken, in de milieuproblematiek en 
niet te vergeten door de stellingname tegen racis
me en fascisme, belangrijke uitgangsposities. 

Maar dan is er dus ook nog de achterkamer, waar 
gedacht en gewerkt wordt aan de toekomst. Moet 
het over vier jaar, of zoveel korter als het gesternte 
van het nieuwe kabinet toelaat, weer zo gaan? 
Drie maanden voor de verkiezingen een voorspel
I ing van 10 zetels, maar de laatste maand elke 
week een zetel er af omdat de PvdA-propagandis
ten zeggen: 'Je moet nu wel op Kok, of Felix Rot
tenberg, of Karin Adelmund stemmen want als we 
het nu niet winnen .. .'. 
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Aan de orde is, lijkt mij - en mij niet alleen - de 
hele vorming en opstelling van de progressieve po
litiek in de komende tijd. De oude politieke partij
en betekenen voor de kiezers niet meer wat ze 
vroeger voor hen waren. En, laten we het duidelijk 
zeggen, de nieuwe evenmin. 
Toch zal er in het uitoefenen van de politiek, in de 
staatkundige activiteit, niet zo veel wezenlijk ver
anderen. Het gaat nog altijd om de relatie tussen 
staat en maatschappij, tussen overheid en burger, 
en om de invloed van politieke organisaties binnen 
de bestuurlijke en staatkundige activiteit. Daar zal 
altijd weer bundeling van menselijke krachten voor 
noodzakelijk zijn. Maar moet de vorm en opstel
ling van het progressieve deel van de bevolking, 
moet de opstelling tegenover de maatschappij en 
tegenover elkaar, niet een diepgaande wijziging 
ondergaan? 

Veel van de politieke vormen, instituties en ver
houdingen stammen uit de tijd van voor de Twee
de Wereldoorlog, en uit de Koude Oorlogstegen
stellingen daarna. Welnu, die wereld bestaat niet 
meer. Internationaal is alles in verandering. Er is 
geen Sovjet-Unie meer, maar er is wel een Zuid
Afrika met president Mandela aan het hoofd. Er is 
een NAVO, maar ze hoort bij het leger der werk
zoekenden. En die werkzoekenden zelf ... er moe
ten nieuwe wegen worden gevonden op het ge
bied van werk, milieu en maatschappelijke verde
ling. En er zijn weer fascisten. 
De vraag is, waarom de progressieve gelederen 
nog gescheiden zouden moeten blijven. Van alle 
redenen van vroeger, hoeveel zijn er nog geldig? 
Alleen de verkiezingscijfers van vroeger, die be
staan nog. De CPN is zelfs weg, de sociaal-democra
tie heeft net zo'n hoog percentage aan stemmen 
als zeventig jaar geleden. 
Daar in die achterkamer zou, met een open verbin
ding naar de voorkamer, gedacht moeten worden 
over een aantal belangrijke vragen. Moeten we zo 
nodig gescheiden blijven? Waarom dan? Moeten 
we zo langzamerhand niet leren dat de toekomst 
onze eenheid vereist? Niet als een holle frase, maar 
omdat er een kloof ligt tussen toen en nu. 

Mei 1994 
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De sombere toekomst 
van Links in Italië 

PDS in de greep van machtsstrijd en identiteitscrisis 

Op 5 december 1993 was bijna iedereen er zeker 
van: de komende premier van Italië zou Achille 
Occhetto heten. Wat de communisten- behoudens 
een kort intermezzo direct na de 
oorlog - nooit was gelukt. daarin 

luscon i zich in de race met zijn politieke clubs Forza 
/tafia, een 'partij' die door zijn managers in een 
oogwenk uit de grond werd gestampt. Links heeft 

het fenomeen Berlusconi vanaf het 
eerste moment compleet verkeerd 

zouden eindelijk hun politieke erf
genamen slagen: opgenomen te 
worden in de regering. En dan niet 

Jan van der Putten 
ingeschat. Haar eerste reactie was 
als Berlusconi niet had bestaan, 
had hij moeten worden uitgevon

als tweede garnituur, maar op de 
eerste rij, want de ex-communisti
sche Democratische Partij van 
Links zou de kern vormen van de 

BUITENLAND 
den, want een idealere tegenstan
der is er niet. 

linkse coalitie die toen in de maak 
was. 
Die vijfde december 's avonds kwamen de uitsla
gen binnen van de tweede ronde van de burge
meesters- en raadsverkiezingen in veel steden van 
Italië. Al in de eerste ronde, twee weken tevoren, 
had de linkse kandidaat Leoluca Orlando met 
groot machtsvertoon zijn come back gemaakt als 
burgemeester van Palermo. In de tweede ronde 
wonnen de progressieve kandidaten ook in de vijf 
andere grote steden waar verkiezingen werden ge
houden: Rome, Napels, Genua, Venetië en Triëst. 
De maand daarop sloten voor het eerst in de Itali
aanse geschiedenis alle vooruitstrevende groepen 
zich aaneen tot een coalitie die de duidelijke maar 
saaie naam Progressieven kreeg. De opmars naar 
de macht van wat een juichende Occhetto de 'heer
lijke oorlogsmachine' van de Progressieven noem
de, leek niet meer te stuiten. En toen Occhetto de 
NATO in Brussel wist te overtuigen van zijn demo
cratische gezindheid en door de bankiers van de 
Londense City als een volwassen kapitalist werd 
ontvangen, kon zijn geloof in de overwinning niet 
meer stuk. 

Schitterend mikpunt 
Schijn bedroog en hoogmoed kwam voor de val. 
Terwijl Occhetto rondbazuinde dat hij zich op
maakte om premier te worden, stortte Silvio Ber-
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Een man als Berlusconi, dat was 
toch een schitterend mikpunt? Ie
mand die groot geworden was 
dank zij zijn vriendschap met de 

verfoeide Craxi, symbool van alles wat in Italië vies 
en voos is, die maakte bij voorbaat toch geen schijn 
van kans? Een media-tycoon die praktisch het mo
nopolie heeft over de commerciële televisie, die 
kon zich met goed fatsoen toch niet kandidaat stel
len? Wie zou er nu stemmen op een miljardair die 
zo schaamteloos zijn zakelijke macht inzette voor 
zijn politieke ambities? Een ondernemer die de po
litiek was ingegaan om zijn in de schulden bijna 
verzuipende concern te redden, die vróég toch om 
een afstraffing? Een debutant-politicus die zich liet 
voorstaan op zijn successen als voorzitter en eige
naar van de beste voetbalclub van de wereld, die 
had toch zichzelf gediskwalificeerd? Kortom, om 
duizend redenen zou Berlusconi zich automatisch 
ontmaskeren en de kiezers zouden hem als karika-
tuur van zichzelf op zijn plaats zetten. 

Nee dus. Wat links in Berlusconi verafschuwde, 
vonden de kiezers juist prachtig. Iemand die alles 
was gelukt wat hij had ondernomen, dat was toch 
precies de man die Italië nodig had? Feilloos voelde 
hij de hoogste noden van de mensen aan: steeds 
maar groeiende werkloosheid en de veel te zware 
belastingen. Als iemand anders een miljoen nieu
we banen en verlaging van de belastingen had be
loofd, had iedereen hem voor een charlatan uitge-
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maakt. Maar nu kwamen die beloften van niemand 
minder dan Berlusconi zelf. 
Berlusconi eigenaar van drie commerciële tv-kana
len? Nou, en? Dat bewijst volgens veel mensen juist 
zijn daadkracht en zijn genialiteit als ondernemer. 
Zonder zijn zenders zou het volk al die prachtige 
shows en quizzen zijn misgelopen. Maakte hij mis
bruik van zijn media om propaganda te maken 
voor zichzelf? De oude partijen hadden toch de 
drie kanalen van de publieke omroep RAl tot hun 
beschikking? En dan die beschuldiging dat hij met 
zijn voetbal-beeldspraak ook zijn sterrenclub Milan 
voor zijn politieke karretje spande. Voetbalmin
nend Italië, dat wil zeggen praktisch het hele land, 
moest juist trots zijn op iemand als Berlusconi. Als 
Italië dank zij Milan internationaal prestige had ge
kregen, dan was dat toch vooral te danken aan de 
man die de club uit het moeras had getrokken en 
tot grote hoogten had gestuwd? 

Al snel maakten de opiniepeilingen duidelijk dat 
Forza /tafia een serieuze kans op de overwinning 
maakte. Daarop veranderde links van taktiek. In 
plaats van hem belachelijk te maken, werd hij nu 
voorgesteld als de duivel in eigen persoon. Dat 
schot was nog verder naast de roos. Want intellec
tuelen mogen nàg zo'n afschuw hebben van de 
mediakoning, voor het volk is hij tot nader order 
een held. En wie de held durft aan te vallen, tui
melt zelf in het stof. 
Sommige van die aanvallen waren, hoe juist ze mis
schien op zichzelf ook waren, verschrikkelijk slecht 
getimed. Een paar dagen voor de verkiezingen 
werden enkele managers van Berlusconi's concern 
Finivest door linkse politici beschuldigd van mafia
activiteiten, terwijl de hoofdkantoren van Forza 
/tafia in Rome en Milaan op last van justitie onder 
applaus van links werden doorzocht. Dat was een 
geschenk uit de hemel voor Berlusconi, die daar
door met groot succes de rol van het slachtoffer 
kon spelen. 

Gebrek aan eenheid 
Met 20.4 procent van de stemmen eindigde links 
direct na Forza /tafia op de eerste plaats. Het nieu
we kiesstelsel gaf de rechtse coalitie rond Berlusco
ni een comfortabele absolute meerderheid in de 
Kamer, maar in de Senaat kwam ze een paar zetels 
te kort. Hoe reageerde Occhetto op deze verschrik
kelijke nederlaag? Zijn eerste reactie: 'Ik heb me 
hoegenaamd niets te verwijten.' Zijn tweede: 'Alles 
goed beschouwd hebben we vier procent meer ge
haald dan in de vorige verkiezingen. Dat is vrien
den, geen kleinigheid.' 
De meeste vrienden vonden dat ook. Bijna nie
mand kwam toen nog op de gedachte, of schaam
de zich ervoor om erop te komen, dat de PDS niet 
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de verkiezingen was ingegaan om een paar pro
cent stemmenwinst te halen, maar om de landsre
gering te veroveren. Trouwens, zelfs die stemmen
winst was relatief. Want acht partijen en bewegin
gen van de Progressieven haalden samen niet meer 
dan de som van wat ze in de vorige verkiezingen 
elk afzonderlijk hadden gehaald. 
Het duurde even voordat de Progressieven uit hun 
verdoving bijkwamen en begonnen na te denken. 
Goed, Berlusconi was door zijn mediageweld en de 
financiële en organisatorische macht van het op 
twee na grootste concern van Italië ver in het voor
deel geweest. Maar die oneerlijke concurrentie 
kon niet als de ultieme verklaring van de linkse ne
derlaag dienen. Waarom had Berlusconi's bood
schap- en die van de andere rechtse partijen -de 
Italianen een stuk meer aangesproken dan die van 
links? Wat voor fouten had links zelf gemaakt? En 
wat moest er gebeuren om die de volgende keer te 
vermijden? 

Het debat over die vragen is onderhand goed op 
gang gekomen en wordt met de dag verwarder. De 
stand van zaken geven op het moment dat dit stuk 
wordt geschreven, heeft niet veel zin, want intus
sen zijn er een paar weken verlopen en kan het 
panorama ingrijpend zijn veranderd. Laten we ons 
daarom beperken tot een paar hoofdlijnen. 
Het eerste en meest opvallende linkse gebrek was 
het gebrek aan eenheid binnen de coalitie. De PDS 
stond weliswaar garant voor tachtig procent van 
de stemmen van de Progressieven, maar was een 
hechte eenheid met de andere zeven groepen niet 
geboden? Wie waren dat? Van links naar rechts: de 
orthodoxe partij Communistische Herstichting (die 
bij de opheffing van de oude PCI geweigerd had 
zich te laten 'sociaal-democratiseren'), de antima
fia-beweging La Rete (Het Net) van Leoluca Orlan
do, twee fragmenten van de oude socialistische 
partij, de Groenen, de christen-socialen (een af
splitsing van de christen-democraten) en Democra
tische Alliantie, een beweging van min of meer 
progressief-liberale intellectuelen. 
De 'heerlijke oorlogsmachine' kwam haperend op 
gang: Orlando en Fausto Bertinotti van Communis
tische Herstichting spraken eerst hun veto uit te
gen deelname van de romp van de oude partij van 
Craxi, omdat de zieke geest van de gevallen socia
listische leider daar nog steeds zou rondwaren. Pas 
nadat de nieuwe leider Ottaviano Del Turco een 
soort toelatingsexamen had afgelegd en had ver
zekerd dat zijn uitgedund minipartijtje van Craxi's 
geest en van de craxianen was gezuiverd, mocht hij 
meedoen. 
De radikalinski's van de Progressieven hadden het 
evenmin begrepen op het meest burgelijke deel 
van de coalitie: Democratische Alliantie. In plaats 
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van hun overeenkomsten en gezamenlijke belan
gen te benadrukken, speelden de coalitiepartners 
met hun verdeeldheid de rechtse partijen in de 
kaart. Die kregen een gouden argument op een 
presenteerblaadje aangeboden: als de Progressie
ven nu al zo verdeeld zijn, hoe moet dat dan als ze 
aan de regering komen? 
Vooral Communistische Herstichting sloeg geen 
gelegenheid over om de rechtse partijen op hun 
wenken te bedienen. Voor hen was de aanwezig
heid van deze orthodoxen in de linkse coalitie een 
godsgeschenk. Want daardoor konden ze het oude 
anti-communistische register wagenwijd opentrek
ken. Als de PDS volgens Berlusconi mentaal nog al
tijd vastzat aan de oude PCI, hoe prettig was het 
voor hem dan niet dat deze PDS in zee was gegaan 
met haar eigen afgescheiden broeders, die zich 
nog steeds vol trots communisten noemden? 

Smeergeldmoeras 
Communistische Herstichting kan 

12 

Craxi, die hen aan het lijntje hield omdat hij voor 
zijn machtspolitiek niet buiten de christen-demo
craten kon. Die konden zich geen betere oppositie 
wensen. Daarom vertroetelden ze op staatskosten 
niet alleen hun eigen achterban, maar ook die van 
de 'oppositie': miljardensubsidies voor onrendabe
le overheidsbedrijven waarin de vakbond van de 
(ex-)communisten sterk was, creëren van onnodige 
banen, instandhouding en uitbreiding van een 
loodzwaar systeem van sociale zekerheid dat er in 
de eerste plaats op uit was om politieke zieltjes te 
winnen en te behouden. 
Achteraf gezien is het nog een wonder dat de PDS 
niet dieper in het smeergeldmoeras terecht is ge
komen. Waarschijnlijk is dat te danken aan het feit 
dat de politieke moraal van haar leden een stuk 
hoger lag dan die van de gemiddelde christen-de
mocraat of socialist. Maar voor Berlusconi en de zij
nen maakte dat geen verschil. Ze hebben van het 

woord 'consociativisme' - de inkap
seling van de oppositie in het oude 
systeem - de grootste vloek ge-niet worden verweten dat ze 

haar principes heeft verkwan
seld. Wat haar wel kan worden 
aangewreven, is dat ze van tak
tiek geen kaas heeft gegeten. 
Partijleider Bertinotti slaagde er 
feilloos in de potentiële linkse 

'Links heeft het fenomeen maakt die er bestaat. En omdat de 

Ber/usconi verkeerd 

ingeschat' 

Italianen het oude systeem niet 
meer wilden, wilden ze de PDS ook 
niet. 
Links wist de mensen ook niet te be
geesteren. Haar regeringsprogram
ma was meer van hetzelfde: meer 
bezuinigen, meer offers, meer ma-

kiezers op de vlucht te jagen met 
zijn pleidooien om de NAVO te 
verlaten, de waardepapieren van de staatsschuld 
(de meest populaire spaarvorm in Italië) te belasten 
en alle immigranten uit de Derde Wereld een ver
blijfvergunning te geven. 
Belangrijker nog is dat het links, dat wil voorname
lijk zeggen de PDS, niet is gelukt over te komen als 
een echt alternatief van het oude systeem. Inte
gendeel, volgens velen was ze daarvan juist zelf 
een onderdeel, en Berlusconi werd niet moe daar
op te hameren. De communistische partij was im
mers langzamerhand als een minderheidspartner 
in het systeem opgenomen. Formeel voerde ze op
positie, maar in de praktijk had ze zich een niet on
belangrijke plaats veroverd onder de christen-de
mocratische zon. 
Vanwege de Koude Oorlog mochten de (ex-)com
munisten niet in de regering komen, maar op lo
kaal, provinciaal en regionaal niveau regeerden ze 
lustig mee. Ze leverden de voorzitters van de Ka
mer en van belangrijke parlementaire commissies, 
ze waren sterk vertegenwoordigd in de rechterlijke 
macht en in het nationale gezondheidsstelsel, in di
verse staatsbedrijven bezetten ze bestuurszetels, 
en een van de drie kanalen van de publieke om
roep RAl was- en is nog steeds - in hun handen. 
Een sterke stroming binnen de PCI/PDS wilde niets 
liever dan samenwerken met de socialisten van 
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gere jaren, kortom een voortzetting van de verso
beringspolitiek van premier Chiampi. De PDS heeft 
nooit duidelijk gezegd wie ze als premier wilde
ook dat werkte niet motiverend op het electoraat
maar er werden twee namen gefluisterd: die van 
Chiampi, en die van Occhetto zelf. 
Links belichaamde paradoxaal genoeg de status 
quo, rechts de revolutie. Tegenover de linkse conti
nuïteit wist Berlusconi zich te profileren als de man 
van de grote vernieuwingen. Hij beloofde een 
'nieuw Italiaans wonder', en daar wilden de men
sen graag in geloven. En hij wist, via zijn tv-kanalen 
en vooral dank zij zijn charisma, de taal van de ge
wone man te spreken, terwijl links met haar grote, 
abstractie ideeëen alleen maar degenen aansprak 
die al overtuigd waren. 
Gianni Pilo is Berlusconi's opinieleider en organisa
tor van de clubs Forza /tafia. Deze vroegere chef 
van de divisie marketing van Finivest las na de ver
kiezingen de verslagen leiders van links een lesje: 
'Jullie staan ver af van het land. Jullie zijn abstract. 
Jullie doen alles mis, en mij hebben jullie voor gek 
verklaard en uitgelachen. Ongelooflijk.' 

En dan was er nog een factor: het oude vermogen 
van links, in het bijzonder de PCI/PDS, om op het 
verkeerde moment de verkeerde bondgenoten uit 
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te zoeken tegen de verkeerde vijand, meestal on

der het motto 'de vijand van mijn vijand is mijn 
vriend'. Tijdens de campagne kon Occhetto het 
goed vinden met de neofascistische leider Fini, die 
toen overhoop lag met de leider van de Liga 
Noord, Bossi. Fini gold voor de PDS als een fascist 
toen hij in de burgemeestersverkiezingen in Rome 
uitkwam tegen de linkse kandidaat Rutelli. Maar 
toen daarna de PDS hem wilde afhouden van een 
bondgenootschap met Berlusconi, veranderde hij 
plotseling in een sociaal voelende figuur. Na de 
verkiezingen begon Occhetto een romance met 
Bossi, nadat die zich tot democratische waakhond 
van zijn coalitiepartner Berlusconi had uitgeroe
pen. 

Partijreferendum 
Heeft de PDS dan geen eigen gezicht? Het debat is 
moeizaam op gang gekomen, maar het is nu dui
delijk: na de verkiezingsnederlaag weet de PDS 
niet meer wat ze met zichzelf aanmeet. Ze dacht 
dat ze zonder kleerscheuren de instorting van de 
Berlijnse muur had overleefd omdat ze zich al jaren 
tevoren had gedistancieerd van het reële socialis
me. Ze vergat dat ze, of ze wilde of niet, het com
munistische stigma was blijven dragen. Ze dacht 
dat ze als sociaal-democratische partij het vacuüm 
zou kunnen vullen dat door het inzakken van 
Craxi's socialistische partij was ontstaan. Ze vergat 
dat de kiezers niet alleen de socialisten niet meer 
wilden, maar ook niet de andere partijen van het 
oude systeem. Ze dacht dat ze het vertrouwen van 
het bedrijfsleven had gewonnen toen de beurs po
sitief reageerde op de linkse overwinning in de 
burgemeestersverkiezingen. Ze vergat dat het be
drijfsleven maar één ding wilde: politieke stabili
teit, ongeacht de vraag of rechts of links aan de re
gering zou komen. 
De filosoof Massimo Cacciari, die begin december 
namens de linkse coalitie tot burgemeester van Ve
netië werd gekozen, zei toen al dat de overwin
ning in de parlementsverkiezingen veel moeilijker 
zou worden. De proteststemmen die toen naar 
links gingen, zijn in maart naar rechts gegaan, 
want intussen was Berlusconi in het veld gekomen. 
Na de linkse nederlaag is Cacciari de belangrijkste 
mticus van Occhetto geworden. Volgens Cacciari 
had de leider van de Progressieven nooit tegelijk 
de leider van een van de deelnemende partijen 
mogen zijn. Hij vindt ook dat Occhetto moet aftre
den als leider van de PDS, zoals het een democrati
sche leider na een zo groot echec betaamt. 

Er zijn diverse officieuze kandidaten voor de opvol
ging: Occhetto's rechterhand Massimo D' Alema, 
leider van de linkervleugel van de partij; Walter 
Veltroni, hoofdredacteur van de verjongde partij-
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krant I'Unita en bewonderaar van Kennedy; Anto-
nio Bassolino, burgemeester van Napels; Cacciari i 

1 

zelf. Maar die machtsstrijd wordt overschaduwd 
door de vragen over de identiteit van de partij. Hoe 
moet een democratisch-linkse partij in het tijdperk 
Berlusconi eruit zien? Wat is haar taak? Hoe moet 
ze staan tegenover haar verleden? Welke maat
schappij staat ze voor? Hoe moet ze zich opstellen 
tegen de gevaren die dreigen van het opnieuw ge
legitimeerde fascisme en van de telecratie en de 
machtsconcentratie van Serluscon i? Hoe kan ze het 
vertrouwen van de middengroepen winnen? 
Sommigen hebben gepleit voor oprichting van één 
grote partij van progressieve partijen. Zo'n 'Demo
cratische Partij' zou beantwoorden aan de logica 
van het nieuwe kiesstelsel, dat politieke blokvor-
ming in de hand werkt. Maar hoe kunnen linkse li
beralen en orthodoxe communisten en alles wat 
daar tuusen zit in één partij verenigd worden? Het 
bleek al onmogelijk de eenheid van de Progressie-
ven na de verkiezingen te handhaven. Daarom lijkt 
het plan voor een confederatie, waarin iedere 
bloedgroep zijn eigen identiteit bewaart, meer 
kans van slagen te hebben. Maar hoe die bloed
groepen het met elkaar eens moeten worden over 
een programma, is vooralsnog onduidelijk. 
Cacciari gelooft dat links veel dichter bij de kiezers 
kan komen als ze het federalisme omhelst. Maar 
dan een federalisme waarin de mensen zelf mee
beslissen over alle zaken die hen rechtstreeks aan
gaan, de besteding van hun belastinggeld inbegre
pen. In dat plan zou een grote rol zijn weggelegd 
voor de linkse burgemeesters, die ieder in hun ei
gen gemeente het voorbeeld zouden moeten ge
ven. 
Sommigen willen dat de PDS, net als aan het eind 
van de jaren tachtig, een schaduwregering vormt 
om het Berlusconi zo lastig mogelijk te maken. 
Maar welke PDS? Misschien het meest zinnige 
voorstel is gekomen van Eugenio Scalfari, hoofdre
dacteur van de links-liberale krant La Repubblica: 
laat de leden van de PDS zelf in een referendum 
beslissen over de toekomst van hun partij en over 
hun nieuwe leider. Occhetto wil liever een ouder
wets partijcongres. Hoe langer het duurt voordat 
links haar existentiële knopen doorhakt, des te bre
der wordt de glimlach op het gelaat van Silvio Ber
lusconi. 

Jan van der Putten is correspondent voor de 
Volkskrant in Italië. 
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Werkgelegenheid 2000 

Wie kennis wil nemen van het heersende denken 
over de aanpak van de werkgelegenheid kan prima 
terecht bij het jongste rapport van de OESO, de or
ganisatie voor economische sa-
menwerking en ontwikkeling. 

ontbroken.' Marshall schetste twee beelden. Con
currentie via de internationale markt gaat uitein
delijk via de loonkosten en leidt tot lagere en on-

gelijk verdeelde lonen. Het resul
taat noemt hij een belemmering 

Verregaande verlaging van het 
minimumloon, het schrappen van 
de ontslagbescherming voor 

Frank Biesboer 
voor de menselijke vooruitgang. 
Het leidt er alleen maar toe dat er 
harder wordt gewerkt. De uitkomst 

werknemers en forse verlaging 
van de uitkeringen van werklozen 
zijn daarin de hoofdpijlers van be
strijding van de werkloosheid. Het 

THEMA 
is negatief. Er is dus een strategie 
nodig om de marktkrachten te stu
ren. Voor Marshall zijn daarin de 

slechten van de sociale regels zou 
de nodige flexibiliteit op de ar-
beidsmarkt tot stand moeten brengen, aldus het 
OESO-rapport. 
Het is een gedachtengang die het laatste half jaar 
met een dijkdoorbraak over ons land is gespoeld. 
Daarbij wordt de economie van de Verenigde Sta
ten als voorbeeld gesteld. De banenmachine aldaar 
heeft alleen al de afgelopen maand voor 200.000 
nieuwe arbeidsplaatsen gezorgd. De uitkeringen 
zijn er laag, er kan gemakkelijk worden ontslagen, 
dus op naar het Amerikaanse model! 

Strategie 
Toch is de euforie in de VS minder groot dan op 
grond van dit cijfer verwacht zou kunnen worden. 
Want de banenmachine is tegelijk een armoede
machine. De flexibiliteit van de arbeidsmarkt pakt 
niet zonder meer gunstig uit. Ik hoorde daarover 
onlangs een interessant verhaal van de Amerikaan
se econoom Ray Marshall, die betrokken is bij de 
denktank rond president Clinton. Hij was veel min
der optimistisch: 'Positieve resultaten zijn minder 
vanzelfsprekend te bereiken dan de negatieve, die 
voortvloeien uit het blindelings overlaten van be
slissingen aan de markt. Anders gezegd: positieve 
resultaten verlangen een strategie en maatregelen 
voor een effectieve inzet van de krachten van de 
markt. Aan die strategie heeft het tot op heden 
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kernpunten: verbetering van de 
produktiviteit en de kwaliteit van 
produkten, richt je op menselijke 

behoeften. Concurreren op die kenmerken geeft 
een heel andere uitkomst. Daarin zit ruimte voor 
verdere toepassing en ontwikkeling van technolo
gie, van opleiding, van het benutten van menselij
ke kwaliteiten. Zorg dus, zegt Marshall, voor sterke 
vakbonden die de kwaliteit van de arbeid, van het 
menselijk bestaan kunnen afdwingen. Zorg voor 
een strategie waarin op kwaliteit wordt geconcur
reerd, in plaats van op loonkosten. 
In de praktische politiek van de regering Clinton 
zijn elementen van die redenering terug te vinden 
in pogingen tot hervorming van het Amerikaanse 
gezondheidssysteem en de verbetering van het on
derwijs. Of neem het pleidooi van de regering Cl in
ton dat alle Amerikanen in de toekomst moeten 
kunnen profiteren van de digitale snelweg. Zo ont
staat het interessante beeld dat de verlichte den
kers in de VS zich zorgen maken over de kwaliteit 
van de samenleving, terwijl in het advies van de 
Oeso het-laat-de-arbeidsmarkt-maar-vrij principe 
centraal staat. 

Kwaliteit 
In dit themagedeelte van Politiek en Cultuur is het 
zoeken naar (nieuwe) kwaliteit als antwoord op de 
werkloosheid ook terug te vinden. Eigenlijk is dat 
helemaal niet zo ingewikkeld. Vraag je af wat voor 
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samenleving je wilt, wat belangrijke vraagstukken 
zijn die een oplossing vereisen, en dan ontstaat 
toch al gauw een beeld in welke richting de door 
Marshall bepleitte strategie zou moeten gaan. Zo 
komt Marco Wilke, econoom bij de AbvaKabo, tot 
opmerkelijke opvattingen over de zogenaamde 
collectieve lastendruk. Moet die wel zo hard om
laag, of zitten daarin kwaliteitsaspecten van de sa
menleving die eerder uitgebouwd moeten wor
den? In mijn eigen artikel wordt de flexibilisering 
van werktijden behandeld. In plaats van een defen
sief 'nee' pleit ik daarin voor een offensieve 'vero
vering' van de flexibilisering. In een interview met 
de Franse filosoof André Gorz wordt een harts
tochtelijk pleidooi gehouden voor arbeidstijdver
korting, als enige manier om in de hoogproduktie
ve samenleving uitsluiting van mensen te voorko-
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men. Gerrit Berkelder tot slot betoogt hoe mi
lieukwaliteit onderdeel kan vormen van de ge
noemde strategie. 

Duurzaam succes van landen is veeleer gebaseerd 
op ontwikkeling van kwaliteit dan van roofbouw 
op mens en milieu. Uiteraard is die kwaliteit geen 
statisch begrip, dat vereist voortdurend verande
ring, aanpassing, ook het omver halen van regels 
en regelingen die eens door vakbonden zijn afge
dwongen. Maar beslissend is de richting waarin die 
vernieuwing wordt gezocht. De hierna volgende 
artikelen geven daarvoor interessante vingerwij
zingen. 

Frank Biesboer is redacteur van P&C. 

De twee wegen voor 
het oplossen van de 

werkloosheid 

Het debat over meer werkgelegenheid en een ho
gere arbeidsparticipatie levert een onafzienbare 
stroom bijdragen en beschouwin-
gen op. Blijkbaar is dit thema voor 

recepten verwacht zal teleurgesteld worden: deze 
zijn er niet en kunnen dan ook niet genoteerd wor

den. 

de intellectuele elite van groot be
lang. Opvallend is de grote consen
sus die, in ieder geval binnen de 

Marco Wilke 
Het artikel is als volgt opgebouwd. 
Eerst wordt een aantal essentiële 
kwantitatieve feiten op een rij ge

groep economische commentato
ren, leeft. De collectieve lastendruk 
en de daarmee gepaard gaande 
wig tussen loonkosten en netto-

THEMA 
zet. Hierbij wordt gepoogd inzicht 
te krijgen in de omvang van de 
werkgelegenheidsproblematiek. 

loon moeten omlaag; er moeten 
minder regels komen die beletten dat de (arbeids-) 
markt haar werk kan doen; en we moeten langer 
en op onregelmatiger tijden gaan werken. Dan 
komt het allemaal weer goed. Schrijver dezes deelt 
die meerderheidsopvatting niet, ondanks het feit 
dat genoemde strategie zeker zijn economische 
merites heeft. In dit artikel wordt gepoogd om een 
alternatief te schetsen dat beter past in het Noord
West Europese sociaal-economisch model en geen 
brazilianisering van de economie zoals hierboven 
geschetst is. De lezer(-es) die schokkende nieuwe 
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Na een korte beschouwing over de 
(mogelijke) gevolgen van de grote 

onevenwichtigheid op de arbeidsmarkt worden 
elementen van een -althans in mijn optiek- sociaal 
wenselijk werkgelegenheidsbeleid besproken. 
Daarin zal ook kritiek tot uiting komen op het 
meer gangbare gedachtengoed van economen. 

Kwantitatieve achtergrond 
De ontwikkeling van de werkloosheid wordt be
paald door de groei van zowel de vraag als het 
aanbod van arbeid. Aangezien deze open deur zo 
nu en dan vergeten wordt, wil ik er toch enige aan-
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dacht voor vragen. Het aanbod van arbeid -het 
aantal mensen dat een baan heeft of een baan 
zoekt- is in de jaren tachtig fors gegroeid. Oorzaak 
hiervan was met name de inhaalbeweging van 
vrouwen op de arbeidsmarkt. In de komende tien 
jaar mag verwacht worden dat het aanbod van ar
beid met zo'n 0,8% per jaar groeit- dit zijn op dit 
moment zo'n 50.000 personen. Deze groei wordt 
verklaard door de bevolkingsgroei en doordat de 
arbeidsparticipatie naar verwachting zal blijven 
groeien. Individualisering, minder en slechtere 
VUT-regelingen, minder arbeidsongeschiktheid: 
het zijn allemaal redenen waardoor de arbeidspar
ticipatie toeneemt. 

Voor een mogelijke ontwikkeling van de vraag 
naar arbeid -het aantal banen dat wordt aangebo
den- is een terugblik naar de afgelopen dertig jaar 
verhelderend. In deze laatste drie decennia is -ge
middeld- in zowel Nederland als in 
het gehele EG-gebied de vraag 
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Verstorende faktoren 
Als econoom ben ik -evenals al mijn collega's- ge
neigd om op een standaardwijze te reageren als 
het aanbod van een 'goed' groter is dan de vraag: 
de prijs moet omlaag. De markt voor appelen, to
maten of videorecorders is wat dit betreft in theo
rie niet veel anders dan die voor arbeid. De theorie 
is echter nog niet direct om te zetten in praktijk. 

Gezien echter de hoge werkloosheid, en het lang
durige karakter ervan -we kennen in Nederland al 
vanaf eind jaren zeventig massale werkloosheid-, 
zullen de meeste economen concluderen dat er 
verstorende factoren zijn die 'de markt' beletten 
om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod weer in 
evenwicht zijn. Het economisch beleid dat leidt tot 
een oplossing van het werkloosheidsprobleem is 
dan ook in wezen simpel: schrap zoveel mogelijk 
marktverstorende regels en laat de markt haar 

werk doen. In de inleiding is dit al 
aangeduid als de brazilianisering 

naar arbeid jaarlijks met niet meer 
dan 0,5% per jaar toegenomen. 
Dit geldt ook voor de economisch 
florissante periode 1960-1973. De 
zeer hoge economische groei in 
die tijd kwam tot uiting in een bij
zonder hoge produktiviteitsgroei 

'HuidigepoliUek leidt 
van de economie. Meer concreet 
kan aan de volgende maatregelen 
gedacht worden: 

hoogstens tot stabUisering 
werkloosheid;· - Schrappen van het gros van de 

bepalingen van het ontslagrecht 

per werkende, maar niet in een af-
wijkende groei van de werkgele-
genheid. Nu is het altijd gevaarlijk om een ontwik
keling uit het verleden door te trekken naar een 
toekomstige, maar het is niet te verwachten dat de 
groei van de vraag naar arbeid de komende tien 
jaar hoger zal liggen dan 0,5% per jaar. Het natio
nale rekenbureau bij uitstek, het Centraal Planbu
reau (CPB), heeft dit inmiddels voor de komende 
vier jaar bevestigd, en met ondermeer dit uitgangs
punt de verkiezingsprogramma's van de politieke 
partijen doorgerekend. 

Op dit moment is het aanbod van arbeid hoger dan 
de vraag. Resultaat: werkloosheid. Nu zijn er veel 
verschillende manieren om dit te meten, maar we 
zullen voor het gemak het CPB volgen in de maat
staf die het meest gehanteerd wordt: het aantal 
'werkzoekenden zonder baan' ligt in 1994 boven 
de 625.000. Als het aanbod de komende tien jaar 
met 0,8% per jaar blijft groeien, en de vraag naar 
arbeid met 0,5% per jaar, dan zal het aantal 'werk
zoekenden zonder baan' in 2004 boven de 900.000 
personen liggen! Let wel: in dit scenario is geen re
kening gehouden met dramatisch negatieve veron
derstellingen (bijvoorbeeld het voortduren van de 
huidige lage economische groei). Het is niet meer 
of minder het nuchter doorrekenen van de belang
rijkste variabelen op de arbeidsmarkt. 
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- Aanpassing van regelgeving in 
de arbeidsverhoudingen zodat er 
nauwelijks meer CAO's afgesloten 

worden (of volstrekt uitgeklede CAO's) 
- Schrappen van minimumloon en een sterke da
ling van de uitkeringen (al dan niet in de vorm van 
een basisinkomen) 
- Grote of volledige vrijheid voor ondernemers be
treffende arbeids- en rusttijden 
Deze lijst kan naar believen uitgebreid worden. 
Het zal duidelijk zijn dat er recent al een begin ge
maakt is met een aantal van deze maatregelen. In 
sommige partijprogramma's is deze lijn goed terug 
te vinden. Tijdens het schrijven van dit artikel was 
het regeerakkoord nog niet bekend, maar onge
twijfeld vindt in behoorlijke mate nadere invulling 
plaats van deze lijnen. 
Als deze analyse juist is dan is direct ook de op
dracht duidelijk voor sociaal-economische actoren 
die deze gevolgen onwenselijk vinden ('linkse' po
litieke partijen, vakbeweging e.d.): de situatie op 
de arbeidsmarkt moet verbeterd worden om op 
(middel-)lange termijn de positie van zowel uitke
ringsgerechtigden als de meerderheid van werkne
mers op een enigszins aanvaardbaar niveau te hou
den. Opvallend is immers dat in de afgelopen tien 
jaar de gevolgen van een economisch mindere situ
atie met name door uitkeringsgerechtigden ge
voeld werden (aanscherping uitkeringsregimes, 
verlaging percentages, onthouden van de koppe-
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ling, etc.). De nabije toekomst zal -zonder nadere 
inspanningen- een 'solidaire' aanval op zowel de 
rechtspositie van werkenden als van uitkeringsge
rechtigden laten zien. 

Loonkostenmatiging 
Zoals hiervoor al is aangegeven is de eerste reactie 
van een econoom op werkloosheid: de prijs (het 
loon) moet omlaag. De meeste economen zullen 
weinig heil zien in het gecoördineerd tot stand 
brengen van loonmatiging: ze zullen eerder de re
gels willen versoepelen en dan doet de markt haar 
werk wel. Veel economen zijn dan ook opvallend 
sceptisch over een loonmaatregel waarmee bij
voorbeeld door het kabinet in 1993 geschermd 
werd. 
Door de meeste politieke partijen wordt op dit mo
ment daarom via een andere weg loonkostenmati
ging nagestreefd: de collectieve lastendruk moet 
omlaag en met name de 'wig' tus-
sen loonkosten en nettoloon. In 
de meeste programma's van de 
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kostenmatiging is een hogere economische groei 
(3): een lager loonaandeel moet leiden tot hogere 
winsten en vervolgens meer investeringen uitlok
ken welke de economische groei stimuleren. Zon
der nader beleid zal derhalve loonkostenmatiging 
ook betekenen dat milieubelastende produktie 
toeneemt; zoals elk scenario dat gericht is op het 
bevorderen van economische groei en/of welvaart. 
Elk progressief beleid dat meer doelstellingen na
streeft dan een verhoging van de werkgelegenheid 
zal derhalve goed moeten beseffen dat een poli
tiek van loonkostenmatiging extra eisen stelt aan 
de milieuinspanning. 

Collectieve sector 
In het kader van loonkostenmatiging is de verla
ging van de collectieve lasten een populair thema. 
Verlaging van de collectieve lasten kan echter en
kel leiden tot een druk op de sociale uitkeringen of 

op een verkleining van de collectie
ve sector. Gecombineerd met een 
toenemende 'wens' om tot het 

politieke partijen wordt ge
streefd om de lasten op arbeid 
met zo'n vijftien miljard gulden 
terug te brengen. (1) Dit moet ge
financierd worden door bezuini-

'Vierdaagse wetkweek is 

aantrekkeltjke optie' 

schrappen van regels te komen is er 
sprake van een -hernieuwde- aanval 
op 'de' overheid of 'de' collectieve 
sector. Hiervoor is al gesteld dat het 

gingen op uitkeringen en de col-
lectieve sector. Wat is hiervan het 
effect op de werkloosheid? Uit-
gaande van de getallen van het CPB zal de werk
loosheid in 1998 opgelopen zijn tot 700.000 werk
zoekenden zonder baan. Het CDA. dat met een for
se 'wigverlaging' de loonkosten wil matigen, be
reikt volgens datzelfde CPB dat het aantal werk
zoekenden zonder baan in 1998 nog steeds 
625.000 personen bedraagt. Kortom, deze strate
gie heeft als effect dat de huidige omvang van de 
werkloosheid overeind blijft en niet daalt! 
Betekent dit daarom dat een strategie voor een be
heerste loonkostenontwikkeling onbelangrijk is? Ik 
denk het niet, zeker als we willen voorkomen dat 
er allerlei regels in de sfeer van arbeidsverhoudin
gen en -recht afgeschaft zullen worden. Het is on
omstotelijk waar dat een toename van het loon
aandeel in de Nederlandse economie (en daarmee 
een afname van het winstaandeel) gepaard gaat 
met een dalende groei van de werkgelegenheid. 
Het streven van de vakbeweging zou dan ook moe
ten zijn om de loonontwikkeling zodanig te coör
dineren dat het loonaandeel in de economie dan 
ook niet stijgt (2), en in de komende jaren zelfs iets 
daalt. 
Overigens moet in verband met de minstens even 
belangrijke 'duurzaamheid' van economische ont
wikkeling nog de volgende 'kanttekening' ge
plaatst worden. Het belangrijkste effect van loon-
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verlagen van de lastendruk slechts 
in beperkte mate een oplossing 
biedt voor het werkgelegenheids
vraagstuk. Als de verlaging van de 

lastendruk gefinancierd moet worden door bezui
nigingen op de collectieve sector dan kan het ef
fect op de werkgelegenheid zelfs negatief zijn. Im
mers, in de collectieve sector wordt veel 'arbeidsin
tensieve produktie' verzorgd: denk aan politie, on
derwijs, zorgvoorzieningen e.d. Sterker nog, veel 
burgers hebben juist het idee dat er te weinig men
sen werkzaam zijn in de collectieve sector. Er is con
tinu een vraag naar meer politie op straat en meer 
gevangenissen (en derhalve ook bewaarders). De 
kwaliteit van het onderwijs en kinderopvang is een 
voortdurende bron van aandacht en zorg. In meest 
extreme mate geldt dit voor de zorgsectoren: niet 
alleen de ziekenhuizen, maar juist ook voor bejaar
den- en thuiszorg. Ondanks de grote inspanningen 
van de werknemers in deze sectoren, zijn er lange 
wachtlijsten en verdienen de klanten meer aan
dacht en verzorging. De middelen zijn er echter 
niet. 
Een onduldbare situatie mijns inziens. Er is ener
zijds een grote onbeantwoorde vraag naar produk
tenen dienstverlening uit de collectieve sector. An
derzijds willen we dat de werkgelegenheid toe
neemt. Ik pleit dan ook voor een forse uitbreiding 
van het aantal werknemers in deze uitvoerende 
onderdelen van de collectieve sector. Overigens 
met een essentiële kanttekening: dit mag er niet 
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toe leiden dat de loonkosten voor werkgevers in de 
marktsector stijgen! 
Dit kan op minstens twee manieren vormgegeven 
worden die elkaar overigens niet uitsluiten. De eer
ste wijze is dat de extra financiering die benodigd 
is voor die uitbreiding alleen gefinancierd worden 
door lasten die op burgers drukken en niet op 
werkgeverslasten. Vervolgens moeten vakbonden 
hun huidige commitment aanscherpen dat de 
werknemerslasten niet afgewenteld worden in 
looneisen. De andere manier is de uitbreiding van 
het principe van eigen bijdragen voor collectieve 
voorzieningen. (4) Zowel bij zorg- als onderwijs
voorzieningen, maar ook bijvoorbeeld in de sfeer 
van rechtsbescherming, worden eigen bijdragen 
steeds populairder. Vanzelfsprekend hebben deze 
eigen bijdragen vaak een denivellerend karakter. 
Het werkgelegenheidseffect van uitbreiding van 
nuttige voorzieningen is mijns inziens echter be
langrijker dan een -beperkt- inkomenseffect. 

Herverdeling van arbeid 
Met een verantwoord loonkostenbeleid en een uit
breiding van nuttige collectieve voorzieningen 
wordt een onvoldoende uitbreiding van de werk
gelegenheid bereikt. Meer dan een stabilisering, 
dan wel lichte afname van het huidig aantal werk
zoekenden zonder baan, zal niet bereikt worden. 
Voor een belangrijk deel is dit te 'wijten' aan de 
toenemende arbeidsparticipatie waardoor elk 
werkgelegenheidsbeleid al bij aanvang een zware 
hypotheek heeft. En een stabilisering van de huidi
ge werkloosheidsproblematiek, is zoals al eerder 
gezegd, het belangrijkste motief om tot braziliani
sering van de economie over te gaan. 
Herverdeling van arbeid zal daarom op de agenda 
moeten blijven staan. In de afgelopen tien jaar zijn 
van de ruim 900.000 banen die gecreëerd zijn on
geveer 500.000 te 'verklaren' door herverdeling 
van arbeid; zowel via arbeidsduurverkorting als via 
het toenemen van deeltijdarbeid. En het proces 
van herverdeling van arbeid is natuurlijk geen uit
vinding van de afgelopen tien jaar. Verkorting van 
de werktijd op dag-, week-, jaar- en zelfs levensba
sis is natuurlijk een beweging die al ruim honderd 
jaar plaatsvindt. 
Het debat rond met name collectieve arbeidsduur
verkorting zal wel op een meer inventieve wijze 
plaats moeten vinden dan het introduceren van 
een extra ATV-dag. Vierdaagse werkweken gekop
peld aan verlenging van bedrijfstijden is een aan
trekkelijke optie voor veel bedrijfstakken. Het indi
vidueel opsparen van 'ADV-bonnen' die bloksge
wijs ingezet kunnen worden voor een 'sabbatical 
leave' kan met name dienen als model voor secto
ren waarin veel solofuncties uitgeoefend worden. 
Kortom, vermeden moet worden dat er een vorm 
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van ADV wordt uitgebreid die leidt tot een hogere 
werkdruk van betrokkenen en tot weinig herbe
zetting van de opengevallen uren. 

Kwal iteitsstrategie 
In veel debatten over de toekomst van de Neder
landse economie wordt gewag gemaakt van de 
noodzakelijke kwaliteitsstrategie voor het bedrijfs
leven. Voorstanders van een dergelijke strategie 
wijzen erop dat Nederland niet kan en wil concur
reren met arbeidsvoorwaarden en -omstandighe
den die normaal zijn in landen als China en India. 
Een hieruit voortvloeiend loonkostennadeel kan 
enkel gecompenseerd worden door het nastreven 
van een kwalitatief hoogwaardig bedrijfsleven. 
Veel aandacht voor fysieke en kennisinfrastructuur 
en een grote nadruk op scholing van werknemers 
zijn de centrale punten van de voorstanders van 
deze strategie. 
Ik denk dat het uitvoeren van een kwaliteitsstrate
gie gepaard kan gaan met de hierboven beschre
ven uitgangspunten van een goed werkgelegen
heidsbeleid. Beperking tot enkel een kwaliteits
strategie zal wellicht Nederland in de economische 
vaart der volkeren houden, maar leiden tot een 'jo
bless growth'. Kortom, een kwaliteitsstrategie is 
noodzakelijk voor het economische fundament van 
Nederland, maar onvoldoende om de werkgele
genheid te stimuleren. 
Indien men pleit voor een kwaliteitsstrategie voor 
Nederland dan zal de nadruk bij voorkeur niet 
moeten liggen op die bedrijfstakken, die een sterk 
milieuvervuilend karakter hebben dan wel zeer 
energie-intensief zijn. Sterk ontwikkelde sectoren 
als het weg- en luchtvervoer, alsmede de glastuin
bouw brengen zeer veel milieuschade toe. Er is 
weinig fantasie voor nodig om te voorspellen dat 
hetzij via (internationale) regelgeving, hetzij via re
gulerende heffingen, op (middel-)lange termijn de 
produktie van dergelijke sectoren bemoeilijkt zal 
worden. Het is dan beter om nu te investeren in be
drijfstakken die ook op termijn levensvatbaar zijn, 
dan in sectoren waarin uiteindelijk een forse krimp 
te verwachten is. Het is de vraag of de 31 miljard 
gulden die de komende twintig jaar in mainport 
Schiphol gestoken wordt niet beter aan sectoren 
als telecommunicatie of een meer efficiënte ener
gievoorziening besteed kan worden. (5) 

Conclusie 
Zonder forse beleidsaanpassingen is het niet te ver
wachten dat de werkloosheid op aansprekende 
wijze afneemt. Politieke partijen hebben wat dat 
betreft al gecapituleerd: het door hen bewierookte 
Centraal Planbureau heeft berekend dat uitvoe
ring van willekeurig welk partijprogramma hoog
stens leidt tot stabilisering van de werkloosheids-
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problematiek. Om de werkloosheidsproblematiek 

fundamenteel aan te pakken staan er ruwweg 
twee wegen open: 
Op de eerste plaats ligt er de mogelijkheid van een 
brazilianisering van de economie: zoveel mogelijk 
schrappen van regels die het functioneren van de 
arbeidsmarkt belemmeren, waaronder een be
schaafd niveau van de sociale zekerheid. Dit moet 
leiden tot een herstel van de ruimende werking 
van die arbeidsmarkt. 
De tweede weg is het op sobere wijze behouden 
van het Noord-West Europese model. Gecoördi
neerde gematigde loonkostenontwikkeling, uit
breiding van nuttige collectieve voorzieningen en 
herverdeling van arbeid, gecombineerd met een 
kwaliteitsstrategie, zijn hier de steekwoorden. Ijze
ren consequentie zal ongetwijfeld het inleveren 
van een deel van de particuliere koopkracht zijn. 
Brazilianisering betekent niet voor iedereen inleve
ring van koopkracht; sterker nog: een -weliswaar 
klein- deel van de werknemers zal er fors op voor
uit gaan. Het grootste deel van de werknemers en 
alle uitkeringsgerechtigden zullen echter een be
hoorlijke klap krijgen in zowel inkomen als rechts
positie. Het is de vraag waarvoor we kiezen. 

Marco Wilke is hoofd beleidszaken van de 
AbvaKabo 

19 

Noten: 
(1) Overigens is Groenlinks hier de kampioen: deze , I 

partij stelt voor om de lasten op arbeid met meer 
dan 30 miljard gulden te verlichten. Groenlinks 
wil echter deze lastenverlichting -voor het groot-
ste deel- niet financieren door bezuingigingen 
maar door het heffen van belastingen op (milieu
vijandige produkten) 

(2) Zie verder: B.v. Riel en M. Wilke, Coördinatie van 
Loonvorming in Nederland, ESB, 8 december 1993, 
p. 1120-1123. 

(3) Een overigens niet belangrijk ander effect van 
loonkostenmatiging is het afremmen van intro
ductie van arbeidsbesparende technologie. Met 
dit effect wordt in de discussie (te) weinig reke
ning gehouden. 

(4) In feite is de keuze tussen financiering van 'collec
tieve voorzieningen' door middel van belastingen 
dan wel eigen bijdragen gebaseerd op verbruik, 
een kwestie van acceptatie. Zolang burgers hoge
re belastingen accepteren (en derhalve ook niet 
pogen af te wentelen) is er in principe geen eco
nomische noodzaak om tot financiering door mid
del van eigen bijdragen over te gaan. 

(5) Zie: C. v. Ewijk en L. Scholtens, De rentabiliteit van 
Mainport Schiphol, ESB 1994, p. 217-223. 
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Het flexibiliserings
offensief: meedoen of 

tegenhouden? 

De kaarten lijken geschud: om werkgelegenheid te 
bevorderen zullen de starre verhoudingen op de 
arbeidsmarkt moeten worden doorbroken. Flexibi-
lisering is de formule waarmee on
dernemers nieuwe gouden tijden 

neer bijvoorbeeld rond Sinterklaas grote orders 
binnenstromen, de werkweek fors uit te breiden, 
zonder de gebruikelijke overwerkvergoedingen. In 

slapper tijden worden de extra 
uren weer verrekend. Zoals in de 

beloven. Wanneer de werknemers 
maar bereid zijn om werktijden 
soepel aan te passen, is de BV Ne-

Frank Biesboer 
design van de scheerapparaten de 
nieuwe trend is te ontwaren van 
de mannelijke en vrouwelijke 

derland weer in staat de concur
renten te weerstaan. De vakbon
den lijken morrend overstag te 
gaan: flexibilisering wordt onont-

THEMA 
high-tech, zo is ook deze werkwij
ze onderdeel van een nieuwe 
trend. Of zoals de bedrijfsleider 

koombaar genoemd. Minister De 
Vries heeft nog onlangs de arbeidstijdenwet uit 
1919 verruimd. Niets lijkt meer heilig: werken op 
zaterdag of zondag, het moet gewoon kunnen, 
zonder extra toeslagen. 
Op het eerste gezicht lijkt de analyse eenduidig: de 
economische dwangmatigheid noopt ondernemers 
tot een strakke aanpassing van de klassieke ar
beidspatronen, waarbij de vakbonden - gezien de 
hoge werkloosheid - het nakijken hebben. Bij na
der inzien is het beeld echter minder eenduidig: 
moderne managementsopvattingen stellen tegen
strijdige eisen aan de arbeidsorganisatie. Tussen 
verschillende groepen werknemers binnen en tus
sen groepen bedrijven bestaan grote verschillen in 
de manier waarop flexibilisering gestalte krijgt. 
Daarbovenop komt de wens van werknemers zelf 
om meer beschikking over hun tijd te hebben. In de 
tijd van individualisering groeit ook de wens de ei
gen arbeidstijden individueel vorm te geven. Mis
schien zouden vakbonden er juist wel verstandig 
aan doen om ten volle aan het flexibiliserings
offensief mee te doen, maar dan met hun eigen in
vulling. 

Nederland koploper 
Een aardig voorbeeld van flexibilisering is Philips 
Drachten, het bedrijf waar scheerapparaten wor
den gemaakt. Werknemers zijn bereid om, wan-
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het uitdrukte: vroeger konden we 
tegen de afnemers zeggen, je 
wacht maar tot er weer een voor-

raad is, tegenwoordig bepaalt de afnemer hoe snel 
er moet worden geleverd. Waar de vraag fluctu
eert, moeten ook de werktijden en de inzet van de 
werknemers variëren. 
Voor de ondernemers is flexibilisering sinds de ja
ren tachtig de nieuwe trend. Het vaste arbeidspa
troon van 7,5 uur per dag, waarbij het overwerk 
extra betaald wordt, moet veranderen in een pa
troon waarbij werknemers flexibel inzetbaar zijn, 
afhankelijk van de hoeveelheid werk. Deze flexibi
lisering kent vele vormen. Voor de hoger betaalde 
functies wordt de flexibilisering afgekocht door 
een hoog loon, uitstekende secundaire voorzienin
gen en de mogelijkheid om vier keer per jaar op va
kantie te gaan. Aan de andere kant van het spec
trum is er het fenomeen van de oproepcontracten, 
nulcontracten, en hoe ze al niet meer mogen he
ten. Van te voren is niets vastgelegd over het aan
tal uren dat iemand werkt: de betrokken werkne
mer moet maar afwachten. Met alle gepraat over 
de noodzaak van flexibilisering van de arbeidsver
houdingen wordt wel eens vergeten dat Nederland 
op dit punt in West-Europa koploper is: nergens 
wordt zo veel gewerkt in deeltijd of via de uitzend
bureaus. 
Het gaat de ondernemers in hun nieuwe flexibilise
ringsoffensief op dit moment vooral om de collec-



--------------------------------

tieve arbeidsovereenkomsten, waarin een aanzien
lijk deel van het - geschoolde - werk is geregu
leerd. Daarin zijn werktijden en overwerkregelin
gen vaak nog tot op de komma geregeld, het resul
taat van jarenlange onderhandelingen. Daar moet 
het mes in. Of zoals CNV-onderhandelaar Van der 
Knaap constateert: 'Er wordt met zo'n gretigheid 
naar flexibilisering gekeken, dat we ons afvragen 
of werkgevers niet een beetje misbruik van de situ
atie maken. De balans slaat door, het evenwicht 
lijkt zoek.' 

De roep om flexibilisering wordt ook ingebed in 
een breder verhaal. Lange tijd zouden de Neder
landse arbeidsverhoudingen gekenmerkt zijn door 
zekerheid, het tegengaan van risico's en nivelle
ring. Wie werkloos werd kon rekenen op een goe
de uitkering, arbeidstijden waren geregeld volgens 
een vast patroon, exorbitante loonverschillen wer
den tegengegaan door een belastingregime ge
richt op nivellering. Wie moed en durf toont, wie 
iets wil riskeren, die stuit op een bastion van regels 
waarin vooral de vakbonden optreden als conser
vatieve schatbewaarders. Daar tegenover staat het 
beeld van arbeidsverhoudingen waarin moed 
wordt beloond met hoge lonen, waarin onderne
mers snel veel personeel in dienst kunnen nemen 
om iets uit te proberen en zonodig het personeel 
weer makkelijk kunnen ontslaan. Waarin werkne
mers de mogelijkheid hebben om verschilll'!nde ba
nen met verschillende werktijden te nemen. Waar
bij werk en succes fors wordt beloond en afwach
ten en mislukken wordt afgestraft. Het roept het 
beeld op van een samenleving waarin onderlinge 
concurrentie op het vlak van de arbeidsverhoudin
gen meer ingang moet vinden, zodat de succesvol
len boven kunnen drijven en zorgen dat het de 
economie goed gaat. 
Deze brede inbedding van de roep om flexibilise
ring sluit naadloos aan bij de metafoor van de tun
nel: eerst moeten de sociale regelingen door de 
tunnel van de flexibilisering worden geperst zodat 
we met z'n allen het licht kunnen bereiken ... 

Postfordisme 
Uit de opmerking van CNV-er Van der Knaap zou 
opgemaakt kunnen worden dat het flexibilise
ringsoffensief van de ondernemers vooral inspeelt 
op de grote werkloosheid. Die redenering miskent 
de grote veranderingen in het produktieproces 
zelf, waardoor de roep om flexibilisering niet zo
zeer moet worden opgevat als een simpele aanval 
op verworven rechten, maar veeleer als uitdruk
king van een ingrijpende verandering in het pro
duktieproces. 
Lange tijd overheerste het model van de massapro
duktie, ook wel het Fordisme genoemd naar de 
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grote teepasser ervan, autobouwer Henri Ford. Dit 
model gaat uit van gestandaardiseerde en geüni- I 

1 
formeerde massaproduktie. De arbeidsorganisatie 
is opgesplitst als de radertjes in een uurwerk, waar-
bij gestandaardiseerde handelingen in een strak 
keurslijf moeten worden uitgevoerd. Daarom past 
in dit model ook een uniformering van de arbeids
tijden: de hiërarchisch gestructureerde organisatie 
functioneert alleen wanneer alle handelingen ge
lijktijdig worden begonnen en beëindigd. De klas-
sieke strijd tussen ondernemers en vakbonden 
spitst zich vooral toe op de duur van die uniforme 
arbeidstijd. Deze vorm van produktie is op wereld
schaal zo dominant dat de 8-urige arbeidsdag en 
van de vrije zaterdag in vrijwel alle hoogontwikkel-
de kapitalistische landen in een min of meer gelijk 
tijdbestek wordt doorgevoerd. 

De economische crisis van begin jaren zeventig, 
met verzadiging van de consumentenmarkt en 
groeiende internationale concurrentie hebben de 
weg gebaand naar een nieuw model. In plaats van 
gestandaardiseerde produkten ontstaat veelvor
migheid. Het gevecht om de klant wordt gevoerd 
met toegesneden specificaties. Modellen die niet 
goed lopen worden onmiddellijk door andere ver
vangen. Tijd wordt in de concurrentiestrijd een 
doorslaggevende factor: wie het snelste levert, het 
eerst een nieuw model op de markt brengt, het 
snelst innovatie weet om te zetten in een nieuw 
produkt, die scoort het best. Toeleveranciers moe
ten soms per dag op bestelling leveren teneinde 
voorraden zo laag mogelijk te houden. In plaats 
van standaardisering, uniformiteit en vastigheid 
treden flexibiliteit en diversiteit. Waar bedrijven 
eens zelf de hele keten vanaf de primaire grond
stoftot het eindprodukt in eigen hand hadden, ko
men nu ingewikkelde netwerken van toeleveran
ciers, waarbij soms meer dan tachtig procent van 
een produkt buiten de deur wordt gefabriceerd. 
In dergelijke 'post-fordistische' produktieverhou
dingen ontstaat een groeiende spanning met de 
traditionele vast gereguleerde arbeidspatronen. 
Het zogenaamde just-in-time vereist een ad-hoc in
zet van personeel. Wanneer een bepaald model 
goed blijkt te lopen moeten er heel snel heel veel 
van geproduceerd worden teneinde de marktvoor
sprong te verzilveren; gebeurt het omgekeerde 
dan moet vooral de ontwikkelingsafdeling aan de 
slag. Het moderne produceren is een carrousel ge
worden van langs en dwars door elkaar heen lo
pende produkten en produkteisen, waarbij dan 
weer op de ene en dan weer op de andere afdeling 
veel en weinig werk te verrichten valt. 
De flexibiliseringswens van de ondernemers stoelt 
dus op een ingrijpende verandering van de pro
duktieverhoudingen, waarbij de concurrentieslag 
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andere eisen stelt aan de manier waarop de pro
duktie wordt georganiseerd. Het gaat om een 
nieuwe economische dynamiek, waarbinnen on
dernemers zich een zo gunstig mogelijke positie 
proberen te verwerven. 

Werknemerskapitaal 
lnhoeverre zou deze verandering van de economi
sche dynamiek consequenties moeten hebben voor 
bijvoorbeeld de opstelling van de vakbeweging of 
de regelgeving op het gebied van de arbeidsver
houdingen? Want rechtvaardigt de gesignaleerde 
- nieuwe - economische dwangmatigheid niet 
veeleer juist een krachtig verzet van de vakbonden 
en van progressieve politiek? Van het overeind 
houden van de vrije zaterdag, van geregelde werk
tijden, zodat er ook nog ruimte is voor het sociale
en gezinsleven? Waar het me hier vooral om gaat is 
het besef dat de economische dwangmatigheid 
ook werknemers niet onverschillig 
laat. In het voorbeeld van Philips 
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Ook deze kant van de verandering van de arbeids
organisatie is terug te vinden in theorieën over 
kwaliteitscirkels, human resource management, 
benutting van het werknemerskapitaal, strategisch 
ondernemen van onderop en dergelijke. 
Hier gaat het vooral om flexibilisering bij het ma
nagement zelf! Een beetje grof kan gezegd wor
den dat hoe harder de ondernemers van werkne
mers flexibiliteit verlangen, ze vaak zelf te conser
vatief zijn om flexibiliteit in het management toe 
te passen. Kijk maar naar de uiterste moeizame 
operaties van grote bedrijven om hun dinosaurus
structuur aan te passen. Ook het relatief grote suc
ces van vaak kleinere ondernemingen om in te 
springen op nieuwe marktsegmenten door een to
taal ander personeelsmanagement, is veelzeggend. 

Deze nieuwe vorm van management stelt heel an
dere eisen aan werknemers. In plaats van het strikt 

uitvoeren van opdrachten is eigen 
creativiteit gewenst, het voortdu
rend zoeken naar nieuwe moge-Drachten zijn werknemers met 

flexibele bedrijfstijden akkoord 
gegaan om op die manier hun be
drijf overeind te houden. Dit 'be
drijfsdenken' is nu eenmaal een re
aliteit geworden. Zoals verderop 

'Flexibilisering is gevolg lijkheden, zelfstandig beslissingen 
nemen, overleg dwars door struc
turen heen, platte organisatievor
men, grote loyaliteit ten opzichte 

van ander produktie-

zal blijken moeten er aan de flexi-
bilisering duidelijke grenzen ge-
steld worden, maar tegelijkertijd 
moet niemand vreemd opkijken wanneer in be
drijfsonderhandelingen afspraken worden ge
maakt over verruiming van werktijden of werken 
in het weekend. Verzet daartegen heeft pas zin 
wanneer geprobeerd wordt om die economische 
realiteit ten eigen voordeel aan te wenden. 

Daar zijn ook mogelijkheden voor. Genoemde ver
schuiving naar een post-fordistische organisatie 
van de produktie heeft namelijk nog een heel an
dere consequentie. De toenemende complexiteit 
van de produktie, stelt totaal andere eisen aan de 
organisatie van de arbeid. Flexibiliteit, snel inspe
len op veranderingen in de markt, is onmogelijk 
binnen een strak georganiseerde hiërarchische be
drijfscultuur. Met het fordisme sterft ook een be
drijfsorganisatie waarin de centrale leiding alle 
touwtjes in handen heeft en slechts de uitvoering 
naar beneden wordt gedelegeerd. De moderne 
produktiecarrousel vereist veel zelfstandige beslis
singen, werkeenheden met een grote mate van au
tonomie. Eisen op het gebied van kwaliteit en snel 
produceren verlangen een grote mate van betrok
kenheid van de werknemers. Succes van een onder
neming wordt bepaald door de mate waarin deze 
in staat is de creativiteit en het kritische vermogen 
van z'n werknemers te benutten. 

proces' 
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van het werk, enzovoorts. Kortom: 
modern management plaatst 
werknemers die bij de essentiële 
activiteiten van een bedrijf zijn be-

trokken in een sterkere positie. Op alle niveaus van 
de kernactiviteiten wordt meer kwalitatieve inzet 
verlangd. 
Deze ontwikkeling heeft ten aanzien van de moge
lijkheden tot flexibilisering een tegenstrijdige uit
werking. Aan de ene kant leidt de grotere inhou
delijke betrokkenheid van werknemers bij het be
drijf tot een groter begrip voor de economische ei
sen die aan een bedrijf worden gesteld. Wie zelf 
betrokken is bij de vormgeving van een nieuw pro
dukt is ook eerder bereid er extra tijd in te stoppen. 
Omgekeerd stelt het scherpe grenzen aan de flexi
bilisering: de eisen die bij de werknemer zelf leven 
tellen immers zwaarder mee en kunnen niet zo 
eenvoudig worden genegeerd als in volstrekt hië
rarchische werkverhoudingen. Het levert dus een 
heel tweeslachtig beeld op ten aanzien van de mo
gelijkheden tot flexibilisering. 

Naai-ateliers 
Bij deze constatering past wel een kanttekening: 
wat hierboven is geschetst geldt voor een bepaalde 
laag van gekwalificeerde werknemers. Dat kan va
riëren van de marketing- en ontwerpafdeling tot 
de centrale produktieafdeling, oftewel de essentië
le schakels in een produktieproces, waar kwaliteit, 
vakmanschap en deskundigheid zwaar tellen. Er 
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zijn uiteraard ook tal van werkzaamheden waar 
die eisen veel minder zwaar zijn, en de flexibilise
ring zonder aanziens des persoons wordt doorge
drukt. Spraakmakend voorbeeld is de asperge
oogst, waarbij werklozen volgens de methoden 
van de jaren dertig worden ingezet. 

Eerder heb ik genoemd dat bedrijven er in toene
mende mate toe over gaan om onderdelen van 
hun produktieproces uit te besteden. Bedrijven zijn 
in plaats van volledige produktieketens geworden 
tot managers van een netwerk van toeleveranciers, 
die op hun beurt ook weer over toeleveranciers be
schikken. Soms gaat het om hoog gekwalificeerde 
toeleveranciers, zoals ontwerpbureaus, soms om 
eenvoudige produktiewerkzaamheden. In ieder 
geval geldt: hoe lager in de pyramide van de toele
vering, hoe slechter meestal de arbeidsomstandig
heden. De discussie over een normale gereguleer
de arbeidsdag is dan een non-item, 
omdat er helemaal geen geregu-

23 

Maatschappelijke dimensie 
Dan zijn er nog de werknemers zelf. Ondernemers 
kunnen zich, zeker waar het personeel betreft dat 
betrokken is bij de kernactiviteiten van een bedrijf, 
lang niet alles veroorloven als het gaat om flexibili
sering. Werknemers hebben immers ook hun eigen 
wensen en verlangens. En daarin tekent zich iets 
bijzonders af: waar de economische dynamiek 
flexibilisering verlangt, leiden dezelfde maatschap
pelijke ontwikkelingen ertoe dat ook bij werkne
mers steeds meer behoefte aan flexibilisering be
staat. Zo kwam de Dienstenbond FNV op grond 
van een enquête onder haar leden tot het idee van 
de cafetaria-CAO: werknemers hebben de moge
lijkheid om zelf die elementen uit een CAO halen 
die het beste met hun individuele wensen in over
eenstemming zijn. Werknemers die nu nog full
time werken hebben een sterke voorkeur voor kor
tere, meer flexibel in te delen werktijden, zodat er 

meer gelegenheid is voor andere 
activiteiten, zwangerschaps- en 

leerd werk bestaat. Op de bodem 
van de kledingsector zijn de illega
le naai-ateliers te vinden. Flexibili
sering en nieuwe managements
verhoudingen pakken dus heel ver
schillend uit voor verschillende 
groepen werknemers. Niet zozeer 

'Moderne produktie 
ouderschapsverlof, verzorging, 
hobby's, ontspanning en dergelij
ke. 

vereist grote autonomie Het doorbreken van de uniformi
teit van de Fordistische produktie
structuur is gepaard gegaan met 

werknemer' 

de grootte van het bedrijf, maar 
het soort van het werk, de mate 
waarin het gaat om creatieve werkzaamheden of 
standaardtaken, de kwalificaties die worden ver
eist, bepalen de kwaliteit van de arbeidsverhoudin
gen. Tegen deze achtergrond moeten ook de plei
dooien voor afschaffing van het minimumloon 
worden gezien: ze zijn er vooral op gericht om 
deze verschillen te vergroten en de mogelijkheden 
tot kostenbesparende uitbesteding van laagbe
taald werk te vergroten. 
Verder zijn deze verschillen ook waar te nemen 
tussen landen. Het valt te voorzien dat een groot 
deel van de laagbetaalde uitvoerende werkzaam
heden toebedeeld zullen worden naar de armere 
landen, omdat de loonkosten daar altijd lager zijn 
dan in de rijke landen. Oost-Europa is al bezig toe
leverancier te worden van eenvoudige produktie
arbeid. 
Omgekeerd zijn er voorbeelden waarbij het ook in 
het belang van de ondernemer is om extreme ar
beidsomstandigheden te verbeteren. Denk bijvoor
beeld aan de schoonmaaksector. Na het ontstaan 
van deze nieuwe markt waarin bedrijven zich ten 
koste van alles - als het gaat om het personeel -
een plek probeerden te veroveren, begint nu ook 
daar de concurrentie te komen op basis van gele
verde kwaliteit, wat aan de arbeidsverhoudingen 
nieuwe dimensie toevoegt. 
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en deels gedragen door een verre
gaande individualisering van de 
samenleving. Het gestandaardi-

seerde confectiepak is vervangen door zeer uiteen
lopende modes. In de manier waarop mensen hun 
vrije tijd invullen, relatiepatronen onderhouden en 
dergelijke, is een enorme verscheidenheid ont
staan, waarin de geuniformeerde arbeidspatronen 
een anachronisme zijn geworden. De groeiende 
deelname van vrouwen aan de betaalde arbeid, 
veelal in deeltijdbanen, heeft het traditionele kost
winnersmodel ondergraven. Het streven naar een 
gelijkere verdeling van de onbetaalde arbeid stelt 
nieuwe eisen aan arbeidspatronen. Het werken in 
loonarbeid krijgt een steeds minder dominante 
plaats in de invulling van het eigen leven. 
De ontmanteling van de fordistische produktiewij
ze heeft op die manier een dubbele betekenis. Aan 
de ene kant wordt aan het produktieproces de eis 
van flexibiliteit gesteld, aan de andere kant geven 
mensen een heel diverse invulling aan hun leven en 
hebben ze op grond daarvan heel verschillende ei
sen ten aanzien van hun arbeidspatroon. 
De economische en sociale wetmatigheden gaan 
dus in dezelfde flexibiliseringsrichting. Wanneer 
werknemers meegaan in een flexibiliseringwens 
van de onderneming, dan identificeren zij zich 
daarmee niet alleen aan het economische bedrijfs
belang, maar geven ze tevens invulling aan hun ei
gen wens tot het doorbreken van de traditionele 
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arbeidspatronen. Wat uiteraard niet wil zeggen 
dat beide flexibiliseringswensen altijd naadloos op 
elkaar aansluiten. Eerder is de kans groot dat de in
vulling sterk uiteen loopt en een bron is van con
flicten. 

Tot nu toe heb ik de suggestie gewekt alsof de 
flexibilisering van arbeidstijden vooral een kwestie 
is tussen werknemers/vakbonden en de onderne
mers. De betekenis van de arbeidstijden gaat ech
ter verder. Arbeidstijden bepalen in belangrijke 
mate de sociaal-maatschappelijke tijdsstructuur. 
Denk maar aan de invloed van de vrije zondag en 
later de vrije zaterdag. Deze heeft enorme conse
quenties voor de organisatie van het sociaal-maat
schappelijke leven. Hetzelfde geldt voor de dage
lijkse arbeidstijden tot 4 of 5 uur in de middag. Eet
' vervoers-, dienstverlenings-, ontspanningspatro
nen worden daardoor in hoge mate bepaald. 
In hun roep om verregaande flexi-
bilisering van de arbeidsverhou-
dingen tonen ondernemers hun 
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uit de behoefte het eigen leven op individuele wij
ze in te richten, in de netwerken van toelevering 
bestaan verschillen tussen gekwalificeerd en ge
standaardiseerde arbeid, en er is de maatschappe
lijke dimensie van tijdsverdeling en -invulling. 
Uit dit beeld komt in ieder geval naar voren dat 
een uniforme vaststelling van de arbeidstijden niet 
langer mogelijk is. Wat landelijke wetgeving overi
gens niet uitsluit. Maar die zal veel meer moeten 
gaan over de randvoorwaarden dan over de con
crete invulling ervan. 

Vaststellingen van arbeidstijden blijft natuurlijk in 
eerste instantie een zaak van de vakbonden. Op 
dat gebied zijn de laatste tijd ook interessante re
sultaten geboekt. Zoals de vierdaagse werkweek 
bij KBB en V&D, waarbij de deeltijdbanen worden 
vergroot tot minimaal twintig uur per week. Rich
ting de banken is het interessante voorstel gedaan 

om de werktijden in te roosteren 
tussen 7 uur 's ochtends en 9 uur 's 
avonds en op zaterdag van 8 tot 5 

kortzichtigheid bij uitstek door 
zich nooit en te nimmer bezig te 'Negeren maatschappelijke 

uur met een toeslag van 25 pro
cent. De werkweek zou dan ver
kort moeten worden van 38 naar 
34 uur. Het is opvallend hoezeer de 
Dienstenbonden invulling geven 

houden met de vraag welke maat- / • k h · 
schappelijke consequenties en ei- gevo gen IS gema ZUC ttg' 
sen daarbij horen. Al het geroep 
tijdens het zogenaamde minister 
Koos Andriessen debat medio 
maart jongstleden om meer flexi-
bilisering is uitdrukking van een gedachtenwereld 
waarin de onderneming volledig wordt losge
maakt van de maatschappelijke structuur en orde
ning waarin deze functioneert. Alsof er niets uit 
het recente verleden is geleerd, toen er ook bij on
dernemers behoefte was aan meer vrouwen in het 
betaalde werk. Pas jaren later sukkelde de kinder
opvang er achteraan. Het doorbreken van de tradi
tionele arbeidspatronen leidt tot problemen in het 
op elkaar afstemmen van de werk- en verzorgings
tijden. Nadenken over flexibilisering van arbeidstij
den en patronen vereist dus evenzeer een naden
ken over de maatschappelijke consequenties en in
bedding daarvan. Het bezwaar tegen werken op 
zaterdag omdat iemand zijn of haar voetbalclub 
niet wil opzeggen brengt precies de spanning tot 
uitdrukking. Ondernemers moeten niet denken 
dat ze deze maatschappelijke kant van de flexibili
sering kunnen negeren. 

Actieve overheid 
Het resultaat van dit alles is dat op het streven naar 
flexibilisering heel verschillende krachtmomenten 
inwerken. Er is de economische dynamiek van het 
just-in-time werken, er is sprake van een nieuw 
soort betrokkenheid van gekwalificeerde werkne
mers bij hun bedrijf, er zijn wensen voortkomende 
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aan een verruiming van de bedrijfs
tijden, waarbij flexibele invulling 
mogelijk is van een kortere werk-

week. Hiermee worden verschillende belangen ge
diend: dat van de werknemers die korter willen 
werken en van de banken die de openingstijden 
willen verruimen. In de V&D-aanpak wordt met uit
breiding van het aantal deeltijduren de positie van 
de marginale werknemers verbeterd, waarbij de lo
nen voor twee jaar worden bevroren. 
Wat betreft de invulling van de flexibele werktij
den is er nog een lange weg te gaan. Het ontbreekt 
vaak nog aan sluitende en bevredigende afspraken 
over de vraag wie de zeggenschap daarover heeft. 
Duidelijk is dat de verschillende belangen van het 
bedrijf en de werknemer alleen beide tot het recht 
kunnen komen wanneer de vaststelling ervan re
sultaat is van onderhandelingen op het laagst mo
gelijke niveau. Dat kan alleen wanneer duidelijke 
kaders zijn vastgelegd waarbinnen flexibilisering 
mogelijk is. 
Nog volledig onontgonnen is flexibilisering over 
langere periodes, bijvoorbeeld in de vorm van ou
derschaps-, opfris-, zorgverlof en dergelijke. Rege
lingen op dat gebied gaan duidelijk het directe be
drijfsbelang te boven, zodat hier politieke onder
steuning onontbeerlijk is. Ik verwijs hiervoor naar 
het interview met André Gorzen zijn suggestie van 
de zogenaamde tweede cheque. 
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Gezien de feitelijk al bestaande flexibilisering in de 
sfeer van tijdelijke arbeidscontracten, freelance- en 
uitzendwerk loopt de politiek hopeloos achter de 
feiten aan. Ik doel hier op het voornemen van 
PvdA-bewindslieden om de toelatingseisen tot de 
werkloosheidswet te verscherpen. Terwijl de maat
schappelijke ontwikkeling in de richting gaat van 
een enorme diversiteit aan duur en aard van het 
betaalde werk, wordt de wetgeving verscherpt in 
de richting van voltijdsbanen van onbeperkte duur. 
Zo'n aanpak is illustratief voor het conservatisme 
waarmee getracht wordt de verzorgingsstaat over
eind te houden. Regelingen die gebaseerd zijn op 
een achterhaalde situatie van kostwinners met een 
vaste baan, worden overeind gehouden door zich 
nog scherper op die achterhaalde situatie te rich
ten, in plaats van een sprong vooruit te maken 
naar de nieuwe verhoudingen die ontstaan. Een 
moderne verzorgingsstaat hoort in te spelen op de 
flexibiliseringsgolf die nu eenmaal een feit is. Dit 
betekent dat de werkloosheidsuitkering het in en 
uit betaalde arbeid stappen zou moeten verge
makkelijken. 
Zo zou de overheid zich ook actief bezig moeten 
houden met de consequenties van flexibilisering 
voor de organisatie van het openbare leven. Dan 
gaat het om openstellingstijden van overheids
diensten, beschikbaarheid van openbaar vervoer, 
van kinderopvang, zorgverlening, enzovoorts. Het 
aandringen op flexibilisering door de overheid, 
zonder na te denken over de consequenties die dat 
heeft voor de inrichting van de overheid zelf, is ge
makzuchtig en kortzichtig. 
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Flexibilisering heeft een dubbel gezicht: het is zo
wel economische noodzaak als een gewenste ont
wikkeling. In een sterk gedifferentieerde en geïn
dividualiseerde samenleving kan flexibilisering ex
tra kansen bieden voor zelfbestemming van het ei
gen individuele en sociaal-maatschappelijke leven. 
Maar dan moet wel aan een aantal voorwaarden 
worden voldaan. Allereerst moet het mogelijk wor
den dat zo veel mogelijk mensen überhaupt deel 
kunnen nemen aan welke vorm van betaalde ar
beid dan ook door een maatschappelijk plan voor 
arbeidstijdverkorting. In de tweede plaats moet 
voor iedereen het recht worden vastgelegd voor 
een keuze van de duur en verdeling van de ar
beidstijd. In de derde plaats moet het medebeslis
singsrecht worden vastgelegd van werknemers om 
over de indeling van de tijdsstructuur van het werk 
mee te beslissen. In de vierde plaats is een maat
schappelijke discussie nodig over de inrichting van 
de tijdsstructuur van de publieke sfeer. 
Gezien de enorme verscheidenheid van posities 
van werknemers en bedrijven en sectoren valt niet 
te verwachten dat een en ander op slag van zessen 
kan worden doorgevoerd. Maar het geeft wel de 
richting aan waarin een offensieve sociale politiek 
kan bijdragen aan een flexibilisering die de erken
ning van de economische realiteit weet te benut
ten voor de verwerkelijking van de individuele 
tijdswensen. 

Frank Biesboer is redacteur van P&C 
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Het einde van de 
arbeidsmaatschappij 

Interview met de Franse filosoof André Gorz 

De werkloosheid stijgt, en een verandering is niet in 
zicht. Integendeel, als alle moderne technische mo
gelijkheden worden toegepast, is een verder verlies 
van arbeidsplaatsen te verwachten. 
Voor de Franse filosoof André Gorz, 

Lonen 
De economische crisis van de laatste jaren heeft ge
leid tot grote werkloosheid en heeft de sociale te

genstellingen vergroot. Economen 
voorspellen nu een nieuwe econo
mische groei. Zou deze nieuwe een van de weinige linkse denkers 

over de moderne post-industriële sa
menleving, is dat geen reden tot pa
niek. 'Bij een juiste aanpak is de re
volutie van de micro-elektronica een 
zegen en geen ramp. We kunnen 
met de helft van ons werk allemaal 

Martin Kempe groei de sociale crisis kunnen oplos-
sen? 

THEMA 
'We hebben niet alleen met een so
ciale crisis te maken, alswel met een 
regelrechte crisis van het systeem, 

beter leven, en hebben steeds gro-
tere mogelijkheden om zelf leven, 
werk en vrije tijd vorm en inhoud te geven.' 
Gorz denkt dat op de korte termijn arbeidstijdver
korting met het inleveren van loon onontkoombaar 
is, maar bij een uiteindelijke vormgeving van de 
'post-arbeids'maatschappij niet acceptabel zou zijn. 
Om te voorkomen dat er een tweedeling ontstaat 
waarbij de ene helft van de bevolking afhankelijk is 
van sociale uitkeringen en de andere van de grote 
winsten in de produktieve sector leeft. pleit hij er
voor dat zo veel mogelijk mensen op flexibele wijze 
aan de hoog-produktieve sectoren deelnemen -
ook al is het slechts voor enkele maanden per jaar. 
Gezien de ontwikkelingen in de VS voorspelt Gorz 
dat ook in Europa de volledige en vaste baan een 
uitzondering zal worden. De ondernemers willen 
maximale flexibiliteit en arbeidsverhoudingen die 
aan het moderne produktieproces zijn aangepast. 
Gorz raadt de vakbonden dan ook aan niet tegen 
deze ontwikkeling te hoop te lopen, maar er voor 
te zorgen dat zo veel mogelijk mensen met een klei
ner tijdsaandeel in dit hoogproduktieve werk aan 
de slag komen. De overblijvende tijd zal voor maat
schappelijk noodzakelijke en zinvolle arbeid ge
bruikt kunnen worden. Daartoe moet, naast het 
loon, nog een 'tweede cheque' worden uitgekeerd. 
Die wordt door de staat betaald en via belastingen 
gefinancierd. 
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waartegen de gebruikelijke Keyne
siaanse oplossingen (extra over
heidsinvesteringen en koopkracht-

impuls) geen enkel effect meer hebben. Die sys
teemcrisis wordt aan de ene kant gekenmerkt door 
een technische ommekeer - niet eenvoudig een 
verandering. Deze ommekeer veroorzaakt het in
eenstorten van de samenleving die rond de loonar
beid is gecentreerd. In een onlangs verschenen 
boek van Lothar Spät wordt het als volgt gezegd: 
Wanneer overal waar het maar mogelijk is de best 
beschikbare technologie wordt ingezet. dan zullen 
er van de 33 miljoen arbeidsplaatsen in Duitsland 
direct 9 miljoen wegvallen. We zijn nog lang niet 
aan het einde van een ontwikkeling die het moge
lijk maakt om met steeds minder mensen en kapi
taal steeds grotere hoeveelheden materiële en im
materiële rijkdom voort te brengen. De toename 
van de arbeidsproduktiviteit doorarbeids-en kapi
taalsbesparende innovaties zal hoe dan ook veel 
groter zijn dan de mogelijke economische groei.' 

Hebben ondernemersorganisaties gelijk wanneer 
ze lagere lonen en sociale uitgaven verlangen? 
'De lonen zijn niet beslissend. De Japanse lonen lig
gen op gelijke hoogte als de Westeuropese. De 
kosten per produkt zijn niet zozeer afhankelijk van 
de lonen- die zijn in een modern bedrijf slechts vijf 
tot vijftien procent van de loonkosten -, maar van 
techniek, bedrijfsorganisatie en bedrijfscultuur. 
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Met wat de Amerikanen re-engineering noemen is 
het mogelijk om met veertig tot tachtig procent 
minder arbeidsplaatsen - of arbeidsuren - en de 
helft van het kapitaal een gelijke hoeveelheid aan 
goederen sneller en beter te produceren.' 
Er kunnen dus relatief hoge lonen worden betaald 
voor een steeds kleinere groep mensen. Dat kan 
toch geen oplossing zijn? 
'Zeker niet. Maar om met verouderde produktie
methoden veel mensen aan het werk te houden 
biedt ook geen uitkomst. Het concurrentievermo
gen hangt niet alleen van de lonen en prijzen af, 
maar vooral van de produktiemethoden.' 
U bent altijd erg enthousiast geweest over de pro
duktiviteitsstijging? 
'Natuurlijk, zoals alle mensen na de zondeval. 
Want de belofte dat we met de helft van ons werk 
beter kunnen leven en over immense mogelijkhe
den beschikken voor zelfontplooiing zit in de revo
lutie van de micro-electronica op-
gesloten. Deze revolutie betekent 
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samenleving ze tenminste een deel van de tijd in 
het geheel niet gebruikt en zal gebruiken en dat 
het de samenleving daarom ook niet kan schelen 
welke bekwaamheden iemand heeft. 
Dat het feitelijke einde van de arbeidsmaatschappij 
er bij velen nog niet toe heeft geleid om de ar
beidsmaatschappij af te schrijven en een andere sa
menleving te willen, waarvan men ook door ande
re activiteiten dan de loonarbeid deelgenoot is, 
wijst op een ongelijktijdigheid tussen de objectieve 
en subjectieve ontwikkeling. Wanneer deze verder 
uiteen groeit is het met de toekomst van de demo
cratie slecht gesteld. Het is een dringende opgave 
van de politiek om duidelijk te maken dat er geen 
weg terug is naar volledige werkgelegenheid door 
industriële groei, maar wel een weg vooruit, die 
grote beloften inhoudt. Mits de samenleving zo 
verstandig is die objectieve ontwikkeling te sturen 
en vorm te geven.' 

Defensief 
de dood van de arbeidsmaatschap
pij -van de loonarbeid. Zolang we 
dat niet willen erkennen en deze 
stervende samenleving in leven 
proberen te houden, in plaats van 
haar te veranderen, zal de omme-

'Loonarbeid is niet meer 

zwaartepunt van het 

U doelt op een systematische poli
tiek van arbeidstijdverkorting en 
herverdeling van arbeid. Zijn af
spraken over een vierdaagse werk
week of een werkweek van 28,8 

keer zich als een crisis aan ons ma-
nifesteren en daarin verstrikt blij-
ven.' 
Het einde van de arbeidsmaatschappij wordt als 
een luxe gezien, waarvoor alleen enkele wereld
vreemde intellectuelen zich kunnen inzetten. In de 
realiteit wordt met groeiende werkloosheid het 
belang van de arbeid belangrijker dan ooit. De ar
beidsmaatschappij heeft dus juist wel een toe
komst? 
'Nu vraag ik u, wie is er wereldvreemd? Wie 
spreekt slechts ideologisch en wil eenvoudig geen 
kennis nemen van het gegeven dat het arbeidsvo
lume in West-Europa in twintig jaar tijd met zo'n 
dertig procent is afgenomen; dat met de re-engi
neering meer dan de helft van de werknemers 
geen vaste voltijdsbaan meer zal hebben, maar 
slechts een tijdelijke, op afroep of deeltijdbaan; 
dat de 500 grootste Amerikaanse bedrijven slechts 
tien procent van hun werknemers volledig en vast 
in dienst hebben; dat talrijke jonge mensen - om 
van de ouderen in het geheel niet te spreken- hoe 
hoog of laag hun opleiding ook is, de hoop al heb
ben opgegeven een vaste, zinvolle, met hun be
kwaamheid overeenkomende baan te vinden? 
Kortom: de facto is de arbeidsmaatschappij al 
dood. Het is feitelijk onmogelijk geworden de 
loonarbeid als enige bron van maatschappelijke 
bijdrage en persoonlijke identiteit te beschouwen. 
De meeste mensen ervaren tegenwoordig dat de 
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uur, zoals bij Volkswagen, een mo
del voor de toekomst? 
'Waar is de systematische politiek? 
Waar de herverdeling? Een alge-

meen maatschappelijk probleem kan toch niet op 
het niveau van een individueel bedrijf worden op
gelost! De overeenkomst bij Volkswagen is erg op 
de korte termijn gericht en provisorisch. De Volks
wagenbedrijven zijn in hun werkmethode sterk 
verouderd. En de vraag is: wat gebeurt er wanneer 
over een paar jaar slechts de helft van het aantal 
arbeidsuren nodig is? Zullen deze dan opnieuw 
over een gelijkblijvend aantal arbeiders verdeeld 
worden? En die gaan dan 18 uur per week werken 
voor de helft van het loon? Dat kan toch niet. Het 
probleem dat door de voortschreidende besparing 
van arbeidstijd wordt opgeworpen moet door een 
principiële, algemeen geldende, sociale en econo
mische strategie opgelost worden, waarvan de 
praktische toepassing in raamovereenkomsten en 
onderhandelingen op bedrijfsniveau gerealiseerd 
kan worden. Zonder een maatschappelijk concept 
blijven de vakbonden in het defensief, met de rug 
tegen de muur.' 
Hoe moet dat maatschappelijk concept er dan uit 
zien? De door de techniek vrijgemaakte arbeid zou 
allen ten goede komen, en wel in de vorm van ar
beidstijdverkorting. Maar veel mensen willen hele
maal geen arbeidstijdverkorting? Zij willen werk! 
'Dat klopt, arbeidstijdverkorting veronderstelt het 
hebben van een baan. Maar omgekeerd kan ieder-
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een pas dan werk houden bij snel stijgende ar
beidsproduktiviteit, wanneer eenieder minder 
werkt. De verdeling van het gemeenschappelijke 
arbeidsvolume en de gemeenschappelijk tot stand 
gebrachte rijkdom moeten onafscheidelijk met el
kaar verbonden zijn. Natuurlijk heeft de met ar
beidstijdverkorting vrijgekomen tijd alleen beteke
nis wanneer men er iets mee kan doen. Het uiteen
vallen van de arbeids- en levenssfeer is in de wes
terse wereld bijzonder scherp. Het arbeidsleven is 
bij een volledige baan beperkt tot 1500 uur per 
jaar en hoogstens dertig levensjaren beperkt. De 
beroepsmatige arbeid is al lang- afgezien van een 
slinkende minderheid - opgehouden het zwaarte
punt en de belangrijkste zingeving van het leven of 
zelfs de belangrijkste socialiseringsfactor te zijn.' 
Tot nu toe is arbeidstijdverkorting vooral een zaak 
van de vakbonden. Is dat voldoende? 
'Nee, in plaats van een vakbonds- moet het een po
litiek- en cultureel project zijn. De 
strijd om de mate en manier waar-
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zelfverzorging. Langs deze weg wordt een maat
schappelijk alternatief voor de loonarbeidmaat
schappij en de crisis van de verzorgingsstaat opge
bouwd.' 

Omscholingsprogramma 
Terug naar de arbeidstijdverkorting. U heeft ge
zegd dat het inkomen van de werkenden bij een 
verkorting van de arbeidstijd niet verlaagd mag 
worden ... 
'Behalve in uitzonderingssituaties. Wanneer de 
economie bij geringere arbeidsdeelname meer 
produceert, moet over de geringere hoeveelheid 
arbeid een grotere koopkracht worden verdeeld 
om een afzetcrisis te voorkomen. Maar op arbeid 
wordt niet in alle sectoren gelijkmatig bespaard. 
Over de hele economie is de produktiviteitsstijging 
gemiddeld twee tot drie procent. In de industrie en 
de informaticasector kan ze zes of tien procent 

zijn, in het onderwijs en de verple
ging daarentegen minus vijf pro

op de vrijgemaakte arbeidstijd 
wordt verdeeld en door de samen
leving en individuen wordt be
steedt en gebruikt, is een van de 
belangrijkste confl ietpunten van 
de post-industriële samenleving. 
Daarin zijn politieke, economische, 

1ATV met inleveren loon 

door beter beta.alden 

cent. Wanneer men de produktivi
teitsstijging, dus de arbeidsbespa
ring aan alle mensen in gelijke 
mate ten goede wil laten komen, 
dan is er het volgende probleem: 
de arbeidstijd moet voor allen met 

is nodig' 

culturele en sekse-specifieke con-
flicten met elkaar verknoopt.' 
Hoe moet de vrijgekomen tijd ingevuld worden? 
'De vrijgekomen tijd kan al lang niet meer louter 
als 'vrije tijd', als louter privé beschikbare tijd wor
den opgevat. Ze is overwegend een maatschappe
lijk beschikbare tijd geworden. Ze is maatschappe
lijk produktief, zingevend, hoewel dat door de ko
lonisering door de vrije tijdsindustrie verscholen 
blijft. Het is een van de grootste politieke opgaven 
de maatschappelijke waarde van de vrijgekomen 
arbeidstijd openbaar- dat wil zeggen ook juridisch 
-te erkennen en de daarin plaatsvindende ontwik
keling van niet monetaire, niet warenvormige zelf
werkzaamheid door publieke instellingen en dien
sten te ondersteunen.' 
Waaraan denkt u dan? 
'Momenteel kunnen activiteiten ontwikkeld wor
den die noch in de produktie- en reproduktiesfeer 
liggen en niet meer overeenstemmen met het 
marxistische arbeidsbegrip: sociale activiteiten, ver
zorging van het milieu, kunst, de kwaliteit van het 
samenleven enzovoorts. Dus activiteiten die geen 
meerwaarde scheppen, niet instrumenteel te ratio
naliseren zijn, en dus buiten de sfeer van de loon
arbeid liggen. Deze activiteiten ontwikkelen zich 
inhoudelijk het beste als zelfwerkzaamheid, als 
zelfgeorganiseerde netwerken van wederzijdse 
ondersteuning, als uitwisseling van diensten en 
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een gemiddeld getal - bij geringe 
economische groei bijvoorbeeld 
tien procent in vier jaar- afnemen. 

Maar daarbij zal de industrie verder arbeidsplaat
sen schrappen, terwijl in vele dienstensectoren 
aanvullend personeel nodig is. Arbeidskrachten 
moeten dus van de industriesector naar de dien
stensector overgaan.' 
Je kan van staalarbeiders geen verplegers maken. 
'Toch gebeurt dat in Zweden. Het vereist alleen 
een heel goed omscholingsprogramma. En er is tijd 
voor nodig. Daarom kan een arbeidstijdverkorting 
van tien tot twintig procent, die een einde aan de 
huidige werkloosheid zou maken, ook niet van de 
ene op de andere dag worden ingevoerd. Om het 
veranderingsproces te kunnen plannen kan ar
beidstijdverkorting pas enkele jaren na het vastleg
gen ervan worden doorgevoerd.' 
Voor de overgang naar de 36-urige werkweek zijn 
jaren nodig geweest. Volgens vakbonden zijn daar
mee tienduizenden arbeidsplaatsen gered. 
'Maar er zijn er in die tijd veel meer verloren ge
gaan. Want in de tijd dat de arbeidstijd werd ver
kort is de hoeveelheid arbeid door de toegenomen 
produktie veel meer afgenomen. Werkloosheid is 
alleen te voorkomen wanneer de arbeidstijd 
sprongsgewijs en evenveel als het totaal maat
schappelijke arbeidsvolume afneemt. Ik zeg 
sprongsgewijs, bijvoorbeeld elke vier jaar, omdat 
een arbeidstijdverkorting van tien procent in één 
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keer heel anders uitwerkt dan een jaarlijkse ar
beidstijdverkorting van twee procent, dus 42 minu
ten per week of acht minuten per dag. Dan zal de 
arbeidstijdverkorting door prestatieverhoging vol
ledig worden opgevuld. Een successieve arbeids
tijdverkorting in kleine stapjes leidt nauwelijks tot 
verandering van de arbeidsorganisatie en een 
nieuwe vormgeving van de verhouding tussen ar
beid en leven. 
Wanneer de arbeidstijd in gelijke mate als het ar
beidsvolume afneemt, is noch loonsverlaging noch 
werkloosheid noodzakelijk. Gebeurt dit over lan
gere tijd echter niet en wil men de dan ontstane 
werkloosheid snel verminderen, dan moeten het 
bestaande arbeidsvolume en de bestaande loon
som zo te zeggen met terugwerkende kracht door 
een massieve verkorting van de arbeidstijd over 
een veel groter aantal mensen verdeeld worden. 
Loonkortingen kunnen dan voor een beperkte pe
riode onvermijdelijk zijn. De oorzaak is dan niet de 
arbeidstijdverkorting, maar het gegeven dat de in 
de jaren daarvoor verzuimde herverdeling van de 
arbeid ingehaald moet worden.' 
Dat is een uitzonderingssituatie? 
'Het is de meest voorkomende. Ze kan ook ont
staan wanneer de bevolking door een snelle toe
stroom van immigranten sneller groeit dan de pro
duktie.' 
U kiest dus nu voor een arbeidstijdverkorting met 
inleveren van loon? 
'Ja, voor een forse arbeidstijdverkorting met inle
vering van loon door de beter betaalden. Het 
grootste gedeelte van het loonverlies als gevolg 
van arbeidstijdverkorting kan door de overheid 
worden gecompenseerd - door de snelle vermin
dering van de werkloosheid is besparing op de so
ciale uitgaven mogelijk.' 

Tweede cheque 
De looncompensatie komt dus niet uit dezelfde 
portemonnee als het loon, moet dus niet door de 
ondernemers worden betaald? 
'Nee, en zal dat ook in de toekomst niet, maar wel 
door een nieuw sociaal fonds. De werknemer krijgt 
twee inkomens: het via onderhandelingen vastge
steld CAO-loon, dat met arbeidstijdverkorting kan 
dalen, en een sociaal inkomen, een tweede che
que, die tot een steeds belangrijker deel van het 
totale inkomen zal uitgroeien. Deze oplossing zal 
zich snel aandienen omdat het op een andere ma
nier niet gaat.' 
De sociale fondsen zijn nu al uitgeput. 
'Omdat de financiering ervan nu afhangt van het 
aantal mensen met een betaalde baan. Wanneer 
met steeds minder arbeid wordt geproduceerd, 
neemt ook het totaal van de sociale afdrachten af. 
Om te voorkomen dat de samenleving en de eco-
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nomie ineenstorten moet de hoogte van het inko
men losgekoppeld worden van de arbeidstijd. In 
landen als de VS en Engeland heeft nu al meer dan 
veertig procent van de werknemers een onregel
matige deeltijdbaan met deeltijdloon. Die ontwik
keling komt overal, de ondernemers willen meer 
flexibiliteit. Daarom moet de deeltijdarbeid vol
gens mij veranderd worden in een recht op onre
gelmatige arbeid met een heel palet van verschil
lende tijdmodellen. Het verdwijnen van vaste ar
beidspatronen kan op emanciperende wijze wor
den omgezet in de beschikking over de eigen tijd. 
Wanneer het voor de economie noodzakelijk is om 
over te schakelen op arbeidsplaatsen die onregel
matig zijn, dan zal via de tweede cheque een on
onderbroken inkomen gegarandeerd moeten wor
den, dat nauwelijks onder het totale inkomen van 
een gewone baan ligt. De bereidheid om naar be
hoefte voor korte tijd te werken en vaak om te 
schakelen, geeft het recht op een volwaardig en 
gegarandeerd inkomen. Bijvoorbeeld negentig 
procent van het bij het beroep behorende loon 
voor 800 uur werken per jaar of minstens 2000 uur 
in drie jaar- oftewel de 18-urige werkweek die 
Keynesal in 1931 voorzag.' 
Hoe moet dat gefinancierd worden? 
'Op de middellange termijn via voor de bedrijven 
kostenneutrale ecosociale produktbelastingen, 11 
energiebelasting, vermogensbelasting, enzovoorts. 
Maar op de lange termijn, wanneer nog slechts 
tien of vijf procent van de beroepsbevolking in de 
waardescheppende kapitalistische sfeer een volle-
dig inkomen verdient, zal de verdelingspolitiek op 
geheel nieuwe concepten moeten berusten.' 
Is een basisinkomen niet veel eenvoudiger dan uw 
tweede cheque? 
'Noch eenvoudiger noch rechtvaardiger. Tegen een 
onvoorwaardelijk basisinkomen heb ik de volgen
de bezwaren: wanneer het te laag is maakt het het 
voor allerhande profiteurs mogelijk om uiterst lage 
lonen te betalen voor smerig werk. Op die manier 
wordt niet de arbeid maar de uitbuiter gesubsi
dieerd. Wanneer het basisinkomen werkelijk vol
doende is, dan wordt daarmee de weigering om 
ook maar iets voor de samenleving te doen gesub
sidieerd. Dan kunnen de ondernemers zich richten 
op de best presterenden en mag de rest thuis blij
ven of gaan voetballen. In beide gevallen wordt de 
tweedeling van de samenleving verdiept. Interes
santer vind ik het model van de Deen Fredericks
havn die pleit voor een gegarandeerd inkomen en 
de plicht tot een bepaalde hoeveelheid maatschap
pelijk zinvolle arbeid, waarvoor iemand ook zelf 
kan kiezen en waarbij met de persoonlijke voor
keuren en bekwaamheden rekening wordt gehou
den.' 

Dit artikel stond eerder in Die Tageszeitung 
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De noodzaak van een 
duurzame economie 

De tijd van verkiezingen en regeringsformatie zou
den de hoogte punten van politieke vernieuwing 
moeten zijn. Helaas. Noch in de afgelopen maan
den hebben we, noch tijdens de 
formatie zullen we VVD, CDA, D66 

Het tweede probleem is de op de loer liggende 
nieuwe armoede. De Hongaarse wijn die we drin
ken wordt geperst tegen een uurloon van hooguit 

vijf gulden. Velen in de Derde We
reld moeten rondkomen van een 

en PvdA kunnen betrappen op een 
toekomstvisie, waarmee de grote 
problemen waarmee Nederland 

Gerrit Berkelder 
jaarsalaris van 150 gulden. En in ei
gen land is de koopkracht van 
mensen met een jaarsalaris van 

kampt worden aangepakt. 
Regeren heeft al lang niets meer 
van doen met vooruitzien of het 
oplossen van grote maatschappe-

THEMA 
80.000 gulden in de afgelopen vier 
jaar gestegen, terwijl het inkomen 
van een bijstandsontvanger met 

lijke problemen. Nederland is eco-
logisch en sociaal vastgelopen en 
de oude politieke partijen komen niet verder dan 
onderhandelingen over de hoogte van de bezuini
gingen op de sociale zekerheid. 

Structurele problemen 
De grootste problemen waar Nederland mee 
kampt zijn de milieuverontreiniging, de armoede 
en de hoge werkloosheid. De rest is van onderge
schikt belang. Elke politieke partij die deze proble
men verwaarloost, verwaarloost de toekomst. 
Omdat we het nog steeds niet allemaal weten, 
toch even de feiten op een rijtje. De uitstoot van 
C02 stijgt jaarlijks met enkele procenten, terwijl 
een daling met in totaal zestig procent nodig is. 
Een van de negatieve gevolgen is, dat daardoor de 
zeespiegel stijgt en landen als Nederland, Moçam
bique en Bangladesh miljarden extra moeten gaan 
uitgeven aan kustbescherming in de volgende 
eeuw. De belangrijkste reden voor de voortduren
de stijging van de (02-uitstoot is het voortdurend 
stijgende gebruik van olie en gas. Resultaat: onze 
kinderen zullen de 'sluiting' van Slochteren mee
maken. Een Nederlander verbruikt twintig keer zo
veel energie als een Mozambicaan of Bengalees. 
Als zij net zoveel energie zouden gebruiken, en 
waarom zouden ze niet, stijgt de zeespiegel nog 
eens tweemaal zo snel. 
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vijftig gulden per maand is ge
daald. Van een AOW is niet meer 
rond te komen. Het aantal mensen 

dat is aangewezen op schuldsanering is zeer sterk 
gestegen. Logisch dat frustaties zich uiten in pro
bleemwijken. Maar het kan nog erger, want tot nu 
toe zijn grote rellen zoals die in de Franse en En
gelse voorsteden plaatsvinden in Nederland uitge
bleven. 

Temlotte kunnen we natuurlijk niet voorbij gaan 
aan de stijgende werkloosheid. Het aantal mensen 
zonder betaalde baan en met een uitkering is in 
Nederland gestegen tot 1,5 miljoen (600.000 werk
lozen en 900.000 WAO-ers). In de afgelopen decen
nia is ondanks de gematigde loonontwikkeling de 
werkgelegenheid in Nederland gedaald. Welis
waar is het aantal banen gegroeid, maar in totaal 
zijn er nu minder arbeidsuren beschikbaar dan 
twintig jaar geleden. Daarom moeten de werken
den in Nederland sociale premies betalen om de ar
beidslozen een inkomen te kunnen geven. Dat is 
duur en uiteindelijk een onhoudbare toestand. 
Werkenden zullen deze solidariteit op termijn niet 
willen opbrengen. En dat terwijl de KLM tegen
woordig haar boekhouding laat bijhouden in Sri
Lanka, omdat de lonen daar zo lekker laag zijn. En 
de jas die we dragen wordt gemaakt in Pakistan te
gen betaling van een maandsalaris van vijftien gul
den. 
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De verkiezingen hadden moeten gaan over deze 
structurele problemen. Al tien jaar wordt er in Ne
derland gezeurd over een verlaging van de collec
tieve lastendruk en toenemende milieuregelgeving 
van de overheid. Al jaren wordt er bezuinigd en 
zonder noemenswaardig resultaat, want de huidi
ge kabinetsonderhandelingen gaan weer over be
zuinigingen en wel met een omvang van maar 
liefst twintig miljard gulden. 
Al dat bezuinigen heeft niet verhinderd, dat de af
gelopen jaren de werkloosheid na elke economi
sche crisis op een hoger niveau uitkwam dan daar
voor. En onder 'vadertje Kok' is voor het eerst sinds 
'vadertje Drees' de sociale zekerheid weer afgebro
ken. Nederland zit sociaal-economisch zwaar in de 
problemen. 
En of het nog niet ernstig genoeg is, is ook de 
structuur van onze economie verkeerd. De econo
mische kurken waar Nederland op drijft zijn sterk 
milieuverontreinigend. De chemische- en metaal
industrie gebruikt veel te veel grondstoffen en 
energie. De landbouw stoot veel te veel verzuren
de stoffen uit en importeert gigantische hoeveel
heden veevoer. Nederland verbruikt onder andere 
voor haar derde economische peiler- de verveers
sector-twee keer zoveel energie als Japan. 
Als elk land net zoveel van het milieu zou vragen 
als deze sectoren in Nederland momenteel doen, is 
een milieuramp in de volgende eeuw werkelijk
heid. 

Kaasschaaf of hakbijl? 
De toverwoorden, waarmee alle problemen moe
ten verdwijnen, zijn 'liberalisering' en een 'vrije 
markt'; en niet op kleine schaal, maar liefst op 
mondiale schaal. Onder druk van rechtse econo
men en politici als Friedman, Thatcher en Kok is er 
de laatste jaren sterk gepleit voor een liberalisering 
van de nationale-, Europese- en de wereldmarkt. 
Zelfs binnen de milieu- en Derde Wereldbeweging 
zijn er vele voorstanders te vinden van de GA TT-ak
koorden. Vrijwel alle politieke partijen in Neder
land pleiten voor het in sneltreinvaart opnemen 
van nieuwe Noord- en Oost-Europese lidstaten, zo
dat deze landen mee kunnen profiteren van de 
'vrije markt'. 
Op de vrije markt draait alles om de 'concurrentie
positie'. De oude politieke partijen brengen voor 
versterking van de concurrentiepositie twee mid
delen in stelling: verlaging van de lastendruk en 
versterking van de infrastructuur. En de beste ma
nier om de lastendruk te verlagen is bezuinigen. 
Naast onderwijs en volksgezondheid is de sociale 
zekerheid de laatste post op de rijksbegroting 
waar nog fors op kan worden bezuinigd. De bezui
nigingen kunnen gebruikt worden om de lasten
verlichting mee te financieren. 
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Lastenverlichting in de vorm van een verlaging van 
de loonkosten is belangrijk voor de werkgelegen
heid. Als we onze lonen en sociale voorzieningen 
aanpassen aan die in Oost-Europa zullen bedrijven 
immers niet naar daar vertrekken. Aangezien Kok 
weet, dat salarisverlagingen door zijn voormalige 
collega's van de vakbond niet geaccepteerd zullen 
worden, resteert hem dus niks anders dan of via de 
kaasschaaf-methode (D66 bepleit acht procent 
koopkrachtverlies voor de minima) of met de hak
bijl-methode (WD bepleit tien procent koop
krachtverlies via een ministelsel) tien miljard te be
zuinigen op de sociale zekerheid. 
De paarse coalitie kiest waarschijnlijk voor af
schaffing op termijn van alle bovenminimale uitke
ringen en aanscherping van de uitkeringseisen; een 
kaasschaaf met karteltjes. De WAO-maatregelen 
van het vorige kabinet worden daarbij als succes
story gepromoot: 10.000 mensen minder in de 
WAO per januari 1994! Helaas meneer Kok, die zit
ten nu in de bijstand. Met dank aan werkgevers- en 
werknemersorganisaties. 

Tijd is geld. Hoe sneller goederen en personen op 
hun plaats van bestemming zijn, hoe groter de 
winst die gemaakt wordt. Schiphol moet dus wor-
den uitgebreid, de files opgelost en de Betuwelijn 

11 
snel aangelegd. Nederland kan op die manier de 
toegangsweg voor Duitsland blijven. Ja, met enige 
goede wil, zelfs worden omgetoverd tot de toe
ganspoort voor Oost-Europa. Met een goede in
frastructuur kan Nederland vervoer aanbieden om 
kiwi's uit Nieuw-Zeeland naar de watertandende 
consument in Amsterdam-Oost te brengen. Via al
lerlei vormen van transport kan er olie uit Rusland 
naar de Maasvlakte stromen en omgekeerd gaan 
er landbouwprodukten naar Moskou. En dankzij 
de vrachtwagen komen varkens vanuit Dinxperlo 
in een slachterij in Italië aan hun einde. De markt, 
die steeds mondialer wordt, wordt dankzij een ver
beterde infrastructuur steeds beter toegankelijk 
vanuit Nederland. 

Vicieuze cirkel 
Helaas biedt liberalisering van de economie geen 
antwoord op de problemen. Integendeel. Door li
beralisatie komen er steeds meer concurrenten bij 
voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dat is goed 
voor de ontwikkeling van de wereldeconomie, 
heeft de Wereldbank berekend, want concurrentie 
zorgt voor prijsdalingen. Bedrijven worden immers 
gedwongen om hun kosten voortdurend te verla
gen bij grote concurrentie. De produktie wordt 
kosten-efficiënter en dat is goed voor de economie 
als totaal. De bedrijfskosten in West-Europa moe
ten gaan dalen en zullen zakken richting de be
drijfskosten in Zuid- en Oost-Europa. Bij het huidi-
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ge beleid is het gevolg van deze liberalisatie een 
toename van de werkloosheid, de nieuwe armoede 
en een verdere aantasting van het milieu in Neder
land en elders in Europa. 

Door de liberalisering wordt de concurrentie in het 
Verenigde Europa groter. Het verschil in loonkos
ten tussen West- en Oost-Europa, laat staan tussen 
Nederland en Azië is echter zo groot, dat valt niet 
op te vangen met verdere bezuinigingen op AOW 
en WAO. Nu al leven AOW-ers en langdurig werk
lozen op of onder de grens van de armoede in Ne
derland. De groeiende verschillen in inkomen ten 
gevolge van een verdere verlaging van de uitkerin
gen leidt tot een enorme tweedeling in de samen
leving. Sociale ontwrichting is daarvan het gevolg. 
Dat kan een samenleving niet dragen. De dus 
noodgedwongen beperkte verlaging van de loon
kosten door een verlaging van de uitkeringen 
biedt op termijn dus onvoldoende soelaas. 
Liberalisering draagt ook niet bij aan een ecologi
sering van de drie kernsectoren van onze econo
mie. In alle drie de sectoren wordt slechts op kleine 
schaal arbeid ingezet. Verlaging van de loonkosten 
levert geen bijdrage aan een grotere winstgevend
heid voor deze bedrijven. Deze sectoren zijn met 
name afhankelijk van grootschalige inzet van 
grondstoffen, energie, kennis en technologie. In 
deze sectoren ligt de kern van het probleem in het 
feit dat de milieukosten niet of onvoldoende in de 
prijs van de produkten is verwerkt. De Nederlandse 
burgers betalen jaarlijks honderden miljoenen gul
dens om de bodemverontreiniging die door de 
chemie is veroorzaakt op te ruimen. 
Door liberalisering neemt de winstmarge in bij
voorbeeld de landbouwsector verder af. Er blijft 
dan helemaal geen geld over om milieumaatrege
len te betalen. De aantasting van het milieu gaat 
dus door. Tenzij een bedrijf er voor kiest om te be
zuinigen op de arbeidskosten om de uitgaven voor 
een schone produktie te financieren. Dan neemt 
echter de werkgelegenheid weer af. Een vicieuze 
cirkel waar niemand beter van wordt. 

En dan de uitbreiding van Schiphol. Die kost dertig 
miljard gulden. Daarmee worden slechts 60.000 ar
beidsplaatsen gecreerd. Met een belastingverla
ging van dertig miljard kunnen daarentegen aan
zienlijk meer banen geschapen worden. Investeren 
in Schiphol is dus niet efficiënt. Bovendien zal door 
de uitbreiding van Schiphol het milieu en de leef
omgeving in de Randstad sterk verslechteren. Het 
aantal hartkwalen is rond Schiphol nu al tweemaal 
zo hoog als het landelijk gemiddelde. Wie betaalt 
al die hartoperaties, nadat er weer enkele miljar
den zijn bezuinigd op volksgezondheid? 
En wat helemaal wrang is, er is een reële kans dat 
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het aantal vluchten van en naar Schiphol in de vol
gende decennia zal gaan dalen. Reden: de prijs van 
kerosine zal hoe dan ook fors gaan stijgen als in de 
volgende eeuw olie schaarser wordt. Daardoor 
wordt vliegen duur. Heb je wel dertig miljard gul
den weggegooid. In het algemeen zullen op ter
mijn de economieën die afhankelijk zijn van goed
kope energie en vervoer door de lucht en over de 
weg sterk achteruitgaan. Vervoer zal immers erg 
duur worden door de stijgende brandstofprijzen. 
Toch is een uitbreiding van de mobiliteit over de 
hele linie in een ouderwetse liberale filosofie goed 
voor de Nederlandse economie. Jammer voor het 
milieu, maar de economie moet nu even voorop 
staan, zie Kok tijdens het debat over de uitbreiding 
van Zestienhoven. Alsof de oude partijen ooit iets 
over hadden of zullen hebben voor een goed mi
lieu. Voor Bolkestein, Brinkman, Kok en Van Mierlo 
kunnen milieu en economie nu eenmaal niet sa
mengaan. Zij noemen dat realisme. Maar het is na
tuurlijk onrealistisch, want alleen het milieu heeft 
de toekomst. Zonder milieu is er immers geen toe
komst. 

Duurzame energiebronnen 
De oude politieke partijen kiezen onrealistische 
oplossingen. Maar wat zijn dan de realistische op
lossingen? Een oplossing is realistisch als die een 
bijdrage levert aan een forse verlaging van de 
loonkosten. Ten tweede moeten realistische oplos
singen een bijdrage leveren aan een forse vermin
dering van de milieuverontreiniging. Ten slotte 
moet er een herstructurering van de kernsectoren 
plaatsvinden. 

Niemand kan voorbij aan het feit dat twee miljard 
armen in de wereld op zoek zijn naar werk. Arbeid 
is dus in overvloed aanwezig en zal dus goedkoop 
blijven. Fossiele energie (olie en gas) is daarente
gen schaars. De prijs van energie zal op termijn dan 
ook gaan stijgen. Door het gebruik van fossiele 
energie (kolen, olie en gas) wordt het milieu ook 
zwaar aangetast. Landen en industrieën die op ter
mijn de minste energie nodig hebben om goede
ren te produceren zullen op termijn de meeste 
werkgelegenheid kennen. Ten eerste omdat hun 
industrieën goedkoper produceren. Ten tweede 
omdat de kosten om het milieu te herstellen veel 
lager zullen zijn. 
Het is dan ook van een onbegrijpelijke domheid 
dat de oude politieke partijen niet overgaan tot de 
invoering van een forse lastenverschuiving van ar
beid naar milieu c.q. energie. Door bijvoorbeeld 
een hoge energieheffing op klein en midden ge
bruik (en geleidelijk op grootverbruik) in te voeren 
wordt het gebruik van energie aan banden gelegd. 
Daarmee neemt de uitstoot van C02 en andere uit-
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laatgassen sterk af. Nederland zal daardoor decen
nia langer van haar aardgasvoorraad kunnen pro
fiteren. De introductie van kernenergie is volstrekt 
overbodig geworden en de ontwikkeling van nieu
we energiebronnen wordt zeer krachtig gestimu
leerd. Door de hogere energieprijzen zal het ge
bruik van duurzame energiebronnen fors stijgen. 
Nederland kan daardoor een exporteur worden 
van nieuwe energietechnieken voor de produktie 
van biogas-, kolengas-, wind-, water- en zonne
energie. 

Door een brede energieheffing in te voeren, zoals 
voorgesteld door Groenlinks, kunnen de arbeids
lasten met zo'n dertig miljard gulden in de komen
de vier jaar verlaagd worden. De VVD wil in de ko
mende jaren de lasten op arbeid met slechts tien 
miljard verlagen door een forse bezuiniging op de 
sociale zekerheid. Op termijn is een lastenverschui
ving van honderd miljard gulden 
van arbeid naar milieu zonder 
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Door het verlagen van de loonkosten en het beta
len van betere prijzen kan de ontwikkeling van een 
schone, milieuvriendelijke biologische landbouw 
sterk bevorderd worden. En dat hoeft niet zoals ie
dereen denkt te leiden tot hogere voedselprijzen. 
De voedselprijzen kunnen laag blijven door de op
brengst van de energieheffing en de besparing op 
de export-subsidies te gebruiken voor een verla
ging van de voedselprijzen in de winkel. Maar ja, 
grote stappen vergen moed van de oude politici. 
Politici die net besloten hebben om de werkgele
genheid in de landbouw voor de zoveelste keer 
sinds de Tweede Wereldoorlog te halveren. Politici 
die de boeren net gedwongen hebben om gigan
tisch te gaan investeren in stankdichte stallen. Jam
mer, weer een paar miljard weggegooid. 

Milieuvriendelijke alternatieven 
In een duurzame economie gaat economische 

groei niet ten kosten van het mi
lieu. Veel politici en economen zien 
economie en milieu noch steeds als meer mogelijk. Hiermee kunnen 

honderdduizenden banen ge
creëerd worden. Een bezuiniging 
van gelijke omvang op de sociale 
zekerheid, de volksgezondheid en 
het onderwijs is daarentegen 
maatschappelijk (nu nog) volstrekt 

'Liberalisering economie 
leidt totsociale 

elkaars tegenpolen in plaats van 
milieumaatregelen als een uitda
ging op te pakken. Milieubeleid en 
economisch beleid zijn twee loten 
aan een stam: de duurzame econo-

ontwriChting' 

ondenkbaar. 
Hoge energieprijzen leiden ook 
tot hoge benzine- en dieselprijzen. Daardoor 
wordt de export van bijvoorbeeld levend vee naar 
het buitenland duurder. Het slachten van vee in 
Nederland wordt economisch aantrekkelijker. Voor 
de vleeseters onder ons leidt dat niet tot grote 
prijsstijgingen. De werkgelegenheid in de voer
vaerssector zal weliswaar licht dalen, maar in to
taal levert een energieheffing alleen al door deze 
maatregel netto 7000 nieuwe arbeidsplaatsen op. 
Helaas ontbreekt het aan moed bij de politici om 
dergelijke besluiten te nemen. 

Maar er is meer nodig dan alleen een verschuiving 
van de lasten. De landbouwsector moet niet geli
beraliseerd worden. Integendeel. Landbouw is in 
zijn essentie niets anders dan het op een efficiënte 
manier gebruik maken van de produktiemogelijk
heden van de natuur. Die mogelijkheden zijn ech
ter beperkt. Verdere liberalisatie in de landbouw
sector leidt tot verdere schaalvergroting en aantas
ting van het milieu. De oude landbouwproduktie 
leidt er toe dat het grondwater verontreinigd 
wordt, dat de grond erodeert en bossen afsterven. 
En waarvoor? Voor een overproduktie die op de 
wereldmarkt afgezet moet worden met giganti
sche exportsubsidies en de marktprijzen voor de 
kleine boer in Afrika verpesten. 
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mie. Alleen als we die duurzaam
heid als uitgangspunt nemen is er 
op de langere termijn een gezonde 

economische ontwikkeling mogelijk. 

Energie is eindig, grondstoffen zijn eindig, de na
tuur is eindig. Veel consumenten worden zich be
wust van die eindigheid. Bedrijven die hier op in
spelen vinden steeds meer afzet voor hun produk
ten. De overheid kan dit nog eens stimuleren door 
via voorlichting, maar ook via belastingmaatrege
len EKO-produkten te bevoordelen. Biologisch ge
teelde aardappelen zouden bijvoorbeeld in het a
tarief BTW kunnen vallen, terwijl op de oude ma
nier geproduceerde aardappels in het hoogste 
BTW-tarief zouden moeten vallen. 
'Het beleid moet anticiperen op toekomstige wen
sen van vragers op internationaal georiënteerde 
markten. Dit geeft bedrijven de mogelijkheid al in 
een vroeg stadium produkten en produktiemetho
den aan te passen aan toekomstige eisen, waar
door deze bedrijven een voorsprong kunnen op
bouwen ten opzichte van buitenlandse concurren
ten. De concurrentievoorsprong die door deze tij
dige aanpassing ontstaat, is moeilijk in te halen 
door andere bedrijven', aldus E.Drissen (1 ). De bes
te manier om anticipatie af te dwingen is als Ne
derland in Europa vooroploopt met een krachtig 
milieubeleid. 

11 
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Een duurzaam economisch beleid vereist dat er 
veel geïnvesteerd wordt door de overheid in in
frastructuur en onderzoek naar milieuvriendelijke 
alternatieven. Het bestaande Fonds voor Economi
sche Structuurversterking moet worden omgezet 
in een Fonds voor Duurzame Ontwikkeling, waar
mee de overheid gewenste investeringen en on
derzoek kan stimuleren. 
Enkele voorbeelden. Denemarken heeft geen fos
siele energievoorraden en is dus aangewezen op 
import van energie. Enkele jaren geleden heeft De
nemarken de windmolen-industrie krachtig gesti
muleerd via subsisidiebeleid. Momenteel is Dene
marken de grootste exporteur van windmolen
technologie. 
Nederland heeft hoge eisen gesteld aan de kwali
teit van het drinkwater. Doordat ons zoetwater te
gelijkertijd erg vervuild is, is er dankzij forse inves
teringen van onder andere de overheid een grote 
kennis opgebouwd op het terrein 
van waterzuivering. Nu is Neder
land een belangrijk exportland 
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vloed op CDA, WD, D66 en PvdA. Deze organisa
ties vertegenwoordigen een kleine groep invloed
rijke ondernemers. Met name het midden- en 
kleinbedrijf, waar het overgrote deel van de werk
nemers in dienst is, heeft weinig invloed. Vanuit 
het VNO wordt krachtig geprotesteerd tegen een 
lastenverschuiving van arbeid naar energie. Een 
maatregel die met name voor het midden- en 
kleinbedrijf (en de dienstensector) positief kan uit
pakken, terwijl energie-intensieve bedrijfstakken 
als chemie en grootmetaal bang zijn voor een ge
leidelijke stijging van hun energierekening. Aan de 
politiek om de rug te rechten en het algemeen be
lang te behartigen. 
De werknemersorganisaties reageren voorlopig 
nog verdeeld op pleidooien voor een lastenver
schuiving. Met name binnen de FNV zijn de gelui
den sterk om het individuele belang van de wer
kende leden zwaar te laten wegen. Waar salaris-

verlaging ten bate van een beter 
milieubeleid op zijn plaats zou zijn, 
komen sommige bonden met sala-

voor waterzuiveringstechnologie. 
Tokyo is een van de dichtstbevolk
te stukjes wereld. Het gebruik van 
grote en veel uitlaatgas produce
rende auto's is een grote kwaal 

iNiet invoeren milieu-
riseisen. Tenslotte wordt er vanuit 
de landbouworganisaties ook ge
roepen om lastenverlichting en niet 
om lastenverschuiving. Met name heffing is dom' 

geweest. De produktie van kleine-
re en schonere auto's (de katalysa-
tor is jarenlang door de Europese 
auto-industrie buiten de deur gehouden) heeft het 
klimaat in Tokyo stukken verbeterd. Maar minstens 
zo belangrijk voor de Japanse economie: het is hét 
exportprodukt van Japan. 
Helaas is Nederland ook exporteur van 'grondreini
gingstechnieken'. Door de strengere milieueisen 
kan er op veel plaatsen in Nederland niet meer ge
bouwd worden vanwege de bodemvervuiling. Met 
de nodige creativiteit zijn vervolgens bodemsane
ringstechnieken ontwikkeld om de grond te zuive-
ren. 
Momenteel worden er op veel plaatsen in Neder
land ecologische woonwijken uit de grond ge
stampt. Wijken waaruit de auto verbannen is, waar 
het energiegebruik tot een minimum wordt gere
duceerd en bouwmaterialen honderd procent recy
clebaar zijn. Deze wijken vergen aanzienlijk min
der investeringen van overheidszijde voor de aan
leg van wegen, waterleidingen, etc. Goed voor de 
rijksfinanciën dus als de overheid extra geld inves
teert in onderzoek naar duurzaam bouwen. 

Angst 
En toch kiezen de oude poltieke partijen uit angst 
voor de kiezer, de belangenorganisaties en uit mis
plaatst eigenbelang voor de onrealistisch oplossin
gen. De werkgeversorganisaties hebben grote in-
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de energieheffing moet het dan 
ontgelden. 
Helaas hebben deze drie groepen 
belangenorganisaties een te grote 

stem binnen de oude politieke partijen. En maken 
zij alleen de dienst uit in het maatschappelijk mid
denveld. Het wordt tijd voor een complete herzie
ning van de SER en haar organen. Waarom geen 
rechtstreekse verkiezingen voor de SER, zodat ook 
belangengroepen van AOW-ers en WAO-ers lid 
kunnen worden? Milieu- en natuurorganisaties 
hebben aanzienlijk meer leden dan de traditionele 
belangenorganisaties. Waarom geen plaats ge
maakt voor hen in de SER? 

De oude politieke partijen hebben de verkiezingen 
gewonnen. De milieubeweging en Groenlinks zijn 
er niet in geslaagd om de kiezer te winnen voor 
hun realistische voorstellen. In onzekere tijden 
kiest de kiezer voor zekerheid of voor zondebok
ken-gedrag. Houdt wat je hebt, houdt het vreemde 
buiten de deur, was voor velen een motief om te 
gaan stemmen op de oude partijen. Milieubewe
ging en Groenlinks zijn er nog niet in geslaagd om 
de kiezer een goed perspectief voor te houden. 
Een perspectief dat kiezers kan bewegen om voor 
verandering te stemmen. 
Maar minstens even belangrijke redenen zijn de 
fouten van de milieubeweging en Groenlinks. Gro
te delen van de sociale- en milieubeweging zijn a
politiek of zelfs anti-politiek. Jarenlang wordt cam-
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pagne gevoerd voor zielige zeehondjes of de aan
leg van nieuwe bosjes. Zelden wordt een en ander 
politiek vertaald. Een radicale stellingname voor 
realistische oplossingen blijft uit. Tot vlak voor de 
verkiezingen durfden woordvoerders van de mi
lieubeweging geen afstand te nemen van de oude 
partijen en velen doen dat noch steeds niet. Een 
anti-milieu partij als de WD levert maar liefst drie 
voorzitters van grote natuurorganisaties. En 
Groenlinks durft zich nauwelijks te onderscheiden 
van de oude politieke partijen. 
In de opbouwfase van Groenlinks heeft het in eer
ste instantie aan moed ontbroken om de eigen 
plannen aan onderzoeksinstituten voor te leggen. 
Angst dat de eigen idealen onhaalbaar zouden blij
ken te zijn. Ongeloof dat economie, sociale recht
vaardigheid en milieu samen moeten gaan. Angst 
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dat niet alles mogelijk is, is natuurlijk terecht. Maar 
als je staat voor een duurzame economie, moet je 
ook bereid zijn daar serieuze plannen voor te ont
wikkelen en politieke onzin uit je verhaal te 
schrappen. 
Groenlinks en de milieubeweging moeten leren 
samen een eenduidige boodschap te verkondigen, 
waarbij samen gestreden wordt voor de arme kant 
van Nederland en het milieu. 

Gerrit Berkelder is bestuurslid van Groenlinks 

Noten: 
(1) Eric Drissen, Groene concurrentie, pag. 22. In: 

Een beter milieu begint bij de politiek, Weten
schappelijk Bureau van Groenlinks, 1994. 

De Groene Doorbraak 
Lucas Reijnders, Ria Beckers, 
Leo Jansen en Henk Tieleman 

Milieubeleid blijft dwei
len met de kraan open 
wanneer economie en tech
nologie niet verduurzamen. 
De Groene Doorbraak laat 
zien hoc een duurzame toe
komst eruit kan zien: zeppe
lins, auto's op waterstof, windmolenparken, lokale 
orkesten en Nederland literatuurland. 

Een toekomst waarin we de huidige collectieve 
gekte, die een wereld vol vervuiling, armoede en 
honger oplevert, achter ons laten. Een toekomst 
die moge! ijk is wanneer we gebaande technologi
sche en economische paden verlaten, zonder onze 
werkelijkheidszin te verliezen. 

Voor I 15,- (exclusiefporto) te bestellen: 

Wetenschappelijk Bureau c;rocnLinks, 
Postbus 700, 1000 AS Amsterdam of 020- (,2() 22 12 

WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS 
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Bosnische 
vluchtelingen 

Jan Lankveld begon ruim acht jaar geleden met fo
tograferen. Zijn eerste foto's maakte hij in op
dracht van het Utrechtse stadsblad De Onderste 
Steen. Het waren vooral foto's van 
demonstraties, acties en kraakrel-

met name de landelijke dagbladen steeds minder 
geworden. 'Veel fotokaterns bestaan niet meer. 
Dat is jammer.', verzucht Lankveld. 'Zeker omdat 

dergelijke foto's een verhaal op 
zich vertellen. Je hoeft er weinig 

len. Inmiddels heeft hij de actie
fotografie ver achter zich gelaten. 
Hij fotografeert op dit moment 

Jan Lankveld 
aan toe te voegen. Gewoon maar 
kijken.' 

voor enkele gevestigde landelijke 
dagbladen, waaronder Het Parool, 
Trouw en de Volkskrant. Daarnaast 
maakt hij foto's voor verschillende 

FOTOKATERN 
Uitzichtloos 

De in dit nummer van Politiek en 
Cultuur afgedrukte foto's zijn eind 
vorig jaar gemaakt in opdracht van 
de AbvaKabo. De foto's geven een 
beeld van het opvangcentrum van 

vakbonden en de geprivatiseerde 
Nederlandse Spoorwegen. Speciaal 
voor een kinderboek, met de aansprekende titel 
De Man van Wol, fabriceerde hij fotocollages van 
kledingstukken. Het boek was een doorslaand suc
ces en verkoopt nu nog steeds in de Verenigde Sta
ten. 

Rock-'n-Roll 
Niettemin blijft Lankvelds voorkeur uitgaan naar 
de sociale fotografie. In het verleden maakte hij re
portages over rock-'n-roll in Nederland en het le
ven van de Augustinesse-zusters in Utrecht. Het 
klooster diende ondermeer als een 'blijf-van-mijn
lijf-huis'. Ook heeft hij reportages gemaakt over de 
verschillende manieren waarop de minderheden in 
ons land omgaan met de dood en het begrafenisri
tueel. 
Toch is de aandacht voor de sociale reportages in 
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Bosnische vluchtelingen in Haarlem. In de voorma
lige Ripperda-kazerne, verscholen in een stuk bos
gebied, heerste een beklemmende en matte sfeer. 
De meeste vluchtelingen trokken zich terug op de 
kleine kamers. Sommigen verbleven er al ruim 
twee jaar. De foto hiernaast toont op een ironische 
manier de uitzichtloosheid en lamlendigheid waar
in de vluchtelingen vaak verkeerden. Niettemin 
werd toch geprobeerd zoveel mogelijk het 'norma
le' leven op te pakken. De kinderen verpoosden 
hun tijd met spelen en tekenen. Zoals blijkt uit de 
omslagfoto werd dat laatste met enige ingehou
den trots getoond. De volwassenen probeerden 
hun ellende te verzachten door zich bezig te hou
den met de alledaagse bezigheden: bidden, was
sen en kleren uitzoeken. De foto's spreken voor 
zich. 

Jo lanssen 
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Reformisme, 
democratie, 

revolutionair perspektief 
Rosa Luxemburg gelezen met het oog op vandaag 

Twee jaar geleden stootte ik op een geschrift van 
Rosa Luxemburg dat het begin van haar politieke 
werkzaamheid markeerde. Het heet Sozialreform 
ader Revolution? en verscheen in 
1899. In één adem las ik het uit. Ik 

HanDijk 

Rosa Luxemburg verschijnt nog niet op het toneel 
van de Duitse sociaal-democratie, tegen het eind 
van de 19e eeuw, of ze trekt van leer tegen een 

persoon die in die dagen algemeen 
aanzien genoot in die kringen: Edu
ard Bernstein. Hij was immers de 
persoonlijke secretaris van Friedrich 
Engels, de compagnon van Karl 

had het gevoel: het kon wel voor 
vandaag geschreven zijn. Mijn in
teresse voor deze strijdbare 
marxiste uit een ondertussen al 
weer tamelijk ver verleden was 
gewekt. 

FILOSOFIE 
Marx, die beiden nog maar net 
dood waren. Het zegt iets over de 
persoonlijkheid van deze vrouw dat 

Temeer omdat ik een sterke be
hoefte had om oog in oog met de 
teloorgang van het 'reëel be-
staande socialisme' en het verdwijnen van de com
munistische partij uit de Nederlandse geschiedenis 
na te gaan wat er ook in mijn denken en handelen 
verschoven is. Al langere tijd had ik het idee dat er 
in de eerste fase van de geschiedenis van de socia
listische en arbeidersbeweging, culminerend in de 
Russische Revolutie, een en ander fundamenteel 
verkeerd is gegaan. Het leek me dan ook vrucht
baar terug te blikken op dié marxistische klassieken 
die in de traditie van de socialistische beweging 
een kritische rol hebben gespeeld, zonder zich van 
die traditie overigens zélf los te maken. Mensen 
dus als Rosa Luxemburg, Leon Trotzky en Antonio 
Gramsci. Rosa Luxemburg intrigeerde me van deze 
mensen het meest. Vooral vanwege haar opvattin
gen over reformisme, democratie en een revolutio
nair perspectief voor de toekomst. Thema's die een 
rode draad vormen in haar denken en handelen. 

Mijn pretentie in dit artikel is niet om een weten
schappelijk, filosofisch of historisch doortimmerde 
weergave te bieden van haar denken. Het gaat om 
het weergeven van een leeservaring in de vorm van 
vragen die een en ander bij mij opriepen, aange
vult met opmerkingen die aan kunnen zetten tot 
verder denken. 
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ze het waagde om in het patriar
chale mannenbolwerk dat de soci-
aal-democratie was geen blad voor 

de mond te nemen. Later zou ze dat nog meerdere 
malen en op cruciale momenten evenzeer doen in 
discussies met Kautsky, Bebel en Lenin. 

Rosa Luxemburg hekelt vooral de opvattingen van 
Bernstein in zijn boek Die Voraussetzungen des So
cialismus und die Aufgaben der Socia/-demokratie. 
Bernstein meent dat een algemene ineenstorting 
van het kapitalisme steeds onwaarschijnlijker 
wordt. Enerzijds omdat de produktie zich steeds 
verder differentieert, anderzijds omdat het kapita
listische systeem steeds meer aanpassingsvermo
gen toont waardoor het ontstaan van periodieke 
crises in de economie en dus van nog moeilijker 
omstandigheden voor de arbeidersklasse minder 
voorkomen. Voor Bernstein blijft de sociale hervor
ming van het kapitalisme en de parlementair-de
mocratische weg de enige mogelijkheid, die hij 
niettemin socialistisch noemt. Hij meent dat lang
zaam maar zeker ooit het inzicht zal doorbreken 
dat het steeds maar onder druk houden van de ar
beidersklasse en van de armen asociaal is en een 
einde moet nemen. 
Bernstein vindt grofweg drie dingen belangrijk: de 
strijd van de vakbeweging; het initiëren van sociale 
hervormingen, vooral het opzetten van produktie
en consumentencoöperaties en een grotere be-
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scherming van arbeiders; en politieke democratise
ring om via wetgeving de macht van het kapitaal 
terug te dringen en zo de genoemde coöperaties 
juridisch voeten aan de grond te laten krijgen. 

Rosa Luxemburg beleefde Bersteins opvattingen 
als een verwatering van het socialisme. Het loslaten 
van de gedachte van de ineenstorting van het kapi
talisme betekende immers het loslaten van een 
hoeksteen van het wetenschappelijk-socialistische 
denken in de lijn van Marx. De methode van het 
wetenschappelijke socialisme zegt, volgens Luxem
burg, dat het socialisme als nieuwe produktiewijze 
noodzakelijkerwijze voortkomt uit het kapitalisme. 
Door het ontstaan van de arbeidersklasse creeërt 
dit systeem haar eigen doodgravers. De enige be
gaanbare socialistische weg is die van het doorbre
ken van de kaders van het kapitalisme. Deze kaders 
moeten gerevolutioneerd, dat wil zeggen omge
wenteld worden. De macht van het kapitaal moet 
fundamenteel gebroken worden, wil er wezenlijk 
ooit iets veranderen aan de benarde omstandighe
den van de arbeidersklasse. Lapmiddelen helpen 
niet. 

Burgerlijke democratie 
In haar boek Sozialreform ader Revolution? 
scherpt ze haar kritiek op het reformisme van Bern
stein verder aan. De vakbeweging, zegt ze, kan 
hooguit binnen de kapitalistische verhoudingen 
een rol spelen als enig tegenwicht tegen al te ab
surde pogingen tot loondruk en tegen al te scher
pe vormen van uitbuiting. Maar de wet van de 
loonvorming en het feit dat de arbeiders meer 
waarde produceren dan wat ze uitbetaald krijgen 
worden met vakbondsstrijd niet doorbroken. Over 
de voorgestelde sociale hervormingen heeft ze 
evenmin illusies. Produktie- en consumentencoö
peraties moeten onder kapitalistische verhoudin
gen werken, winst maken en concurreren om te 
kunnen overleven. Dat impliceert dat er baas-bo
ven-baasverhoudingen ontstaan en onder keihar
de druk gewerkt zal moeten worden. De vervreem
ding zal er niet door worden opgeheven. 
Over de door Bernstein geschetste politieke demo
cratisering heeft ze evenmin weinig illusies. Luxem
burgs reformismekritiek gaat voor een groot deel 
over de vraag wat volgens haar onder werkelijke 
democratie dient te worden verstaan. Tegenover 
Bernstein stelt ze dat het een luchtspiegeling is te 
denken, mét het liberalisme, dat de democratie 
een onvermijdelijk stadium is in de ontwikkeling 
van de ka pita I istische maatschappij. Luxemburg 
zegt: dit is 'grundfalsch!' 
Aan de hand van een aantal historische voorbeel
den maakt ze duidelijk dat de bezittende klasse 
geen belang heeft bij democratische verhoudin-
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gen. Ze dienden louter en alleen om haar eigen 
macht veilig te kunnen stellen tegenover de adel 
en het grootgrondbezit en om van de vele, kleine 
staatjes - zo was dat in Duitsland - één groot land 
te maken, waarin het gemakkelijker opereren was 
voor kapitaalsgroepen. Tot een wérkelijke volksin
vloed dient het natuurlijk niet te komen. 
Daarentegen is het juist de arbeidersklasse die vol
gens Luxemburg wezenlijk belang heeft bij demo
cratie. De parlementaire democratie schept politie
ke vormen die als aanzetten en steunpunten kun
nen dienen om de burgerlijke maatschappij om te 
vormen. Ze is ook onontbeerlijk, omdat enkel in de 
strijd om de democratie, in de uitoefening van haar 
rechten de arbeidersklasse tot bewustzijn van haar 
klassebelangen komt. Democratie is nodig vanwe
ge de noodzaak van verovering van de macht. So
cialisme en democratie - het zijn voor Luxemburg 
dus de begrippen die intrinsiek bij elkaar horen, 
omdat ze in de wérkelijkheid bij elkaar horen. 
Maar democratie is een middel en geen doel op 
zich, zoals Bernstein meende. 

Rosa Luxemburg maakt verschil tussen formele en 
inhoudelijke democratie. Democratie moet niet 
verengd worden tot parlementaire democratie. 
Democratie is meer dan om de vier jaar je stem uit-

11 
brengen, meer dan alleen het parlement of- wat 
vandaag zo in de mond bestorven ligt - 'de' poli-
tiek. In het parlement kunnen onder kapitalistische 
verhoudingen de voor de arbeidersklasse wezenlij-
ke zaken niet ter discussie komen. De ijzeren wet 
van de loonvorming en het feit dat de waarde die 
de arbeiders produceren meer is dan wat ze uitbe
taald krijgen blijven buiten schot. Parlementaire 
democratie dient dus zeker uitgebreid te worden 
tot economische democratie. En ook op andere ter
reinen is democratisering noodzakelijk. 
Tevens maakt Luxemburg onderscheid tussen bur
gerlijke en socialistische democratie. Partij- en vak
bondsleidingen dienen te luisteren naar hun leden. 
Hun taak bestaat er in om aan bewegingen van on
derop inhoud en politiek perspektief te geven. Een 
staking kan niet enkel stoom-afblazen zijn. Moet 
een staking uit opportuniteitsoverwegingen afge
blazen worden dan dient duidelijk gemaakt te 
worden in welke verhouding de deelresultaten tot 
het uiteindelijke socialistische doel staan. 

Staatsmacht 
In haar meest bekend geworden geschrift Massa
staking, partij en vakbonden werkt ze uit wat in de 
kiem in 1899 al te merken was. Dit geschrift is ge
schreven, terwijl ze onder de sterke indruk stond 
van de revolutie van 1905 in Rusland. Ongekende 
massabewegingen van arbeiders in de meest afge
legen uithoeken van het Russische rijk kwamen in 
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verzet tegen de tsaristische tirannie en de grove 
vormen van uitbuiting door de ondernemersklasse. 
Als vrouw van Poolse huize maakte ze deel uit van 
die bewegingen. Ze ging terug naar Warschau als 
activiste en leidster van ondermeer de Poolse soci
aal-democratische partij. Een groot deel van Polen 
viel toentertijd onder het Russiche Rijk. Ze kwam 
laaiend enthousiast terug, na een periode in het 
gevang en een bezoek aan Finland, om met de gro
ten van de Russische sociaal-democratie, onder wie 
Lenin, de recente ervaringen te analyseren. Massa
staking, partij en vakbonden is een reflex van deze 
diskussies, gericht op de Duitse situatie. Ze schrijft: 
'De revolutie van 1905 is geen late nabloeier van 
vroegere burgerlijke revoluties, maar een opmaat 
van een nieuwe reeks van proletarische revoluties 
in het Westen. Daarin is een samengaan van poli
tieke en economische strijd zichtbaar geworden, 
een samengaan van partij en vakbond in de mas
sastaking. Soms werden politeke eisen bevochten 
door het economische strijdmiddel van de staking. 
Soms leidde het stellen van economische eisen tot 
een politieke staking. Hand in hand, beide, de een
heid van politieke en economische strijd, van partij 
en vakbond ... dat is de massastaking. De bewe
gingswijze van de proletarische massa, de verschij
ningsvorm van de proletarische strijd in de revolu
tie.' 1 

Waar het Luxemburg in haar reformismekritiek om 
gaat is niet dat de weg van sociale, economische en 
politieke hervormingen binnen het kapitalisme 
niet begaan zou moeten worden. Maar deze weg 
mag niet losgekoppeld worden van het uiteindelij
ke doel, een socialistische omwenteling in de ver
houdingen. Enkel de weg van hervormingen op
gaan wil zeggen verzanden in een moeras, de ar
beiders knollen voor citroenen verkopen. Boven
dien, zegt Luxemburg, is het socialisme niet de 
hoogste sociale fase van het kapitalisme. Vak
bands- en parlementaire strijd bereidt de arbei
dersklasse enkel voor op wat er uiteindelijk zal en 
ook moet gebeuren, namelijk de verovering van de 
staatsmacht. 
De verovering van de staatsmacht vindt volgens 
Luxemburg overigens niet plaats in de vorm van 
'simpele' straatgevechten en ook niet op één mo
ment. Het zal enkel gebeuren op grond van een 
bepaalde rijpingsgraad van bewustzijn van de poli
tieke en economische verhoudingen. Socialistische 
omwenteling veronderstelt lange, hardnekkige 
strijd waarbij het proletariaat steeds weer terugge
slagen lijkt te worden. 
Bijzonder bij de socialistische omwenteling is dat 
de volksmassa's zélf en tégen alle heersende klas
sen in hun wil door zullen zetten. Hét grote pro
bleem waar de socialistische beweging voor staat is 
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om die volksmassa's te verenigen met een boven 
de hele bestaande orde uitstijgend doel. Daarbij 
zal tussen een aantal gevaarlijke klippen door gela
veerd moeten worden. Tussen het opgeven van het 
massakarakter en het opgeven van het einddoel; 
tussen terugval in een sekte en het omvallen in een 
burgerlijke hervormingsbeweging en tussen anar
chisme en opportunisme. 

Russische Revolutie 
Fascinerend is Rosa Luxemburgs eerste reactie op 
de Russische Revolutie van 1917 in haar geschrift 
Zur Russischen Revolution. Vlammend als altijd 
neemt ze ook nu weer geen blad voor de mond. 
Volgens Luxemburg heeft de Duitse sociaal-demo
cratie zich tot ideologisch schild gemaakt voor een 
imperialistische oorlog, onder anderen tegen Rus
land. Het in 1914 stemmen voor de oorlogskredie
ten die de Eerste Wereldoorlog mogelijk maakten, 
hoewel die vanwege een sociaal-democratische 
meerderheid in het parlement had kunnen worden 
voorkomen, is het bankroet van het reformistische 
socialisme. Deze opstelling heeft de Russische revo
lutie niet eerst mogelijk gemaakt, wat sommige so
ciaal-democraten onder wie Kautsky als reaktie op 
de revolutie formuleerden. Integendeel, zegt 
Luxemburg, het heeft die eerder vertraagd en in ie
der geval aanzienlijk bemoeilijkt. 

Haar enthousiasme voor de Russische Revolutie 
steekt ze niet onder stoelen of banken. Op verschil
lende plekken in Zur Russischen Revolution maakt 
ze er gewag van. Zo memoreert ze dat je niet moet 
wachten, zoals de Duitse sociaal-democraten de
den, totdat er een parlementaire meerderheid is 
ontstaan. Die is dan nooit groot genoeg. ledere 
keer zal opnieuw gezegd kunnen worden dat het 
moment nog niet is aangebroken. Deze 'revolutio
naire waarheid' hebben de Bolsjewiki als eerste on
derkend en in de praktijk gebracht. 'De oktoberre
volutie redde niet enkel de Russische revolutie, 
maar redde de eer van het internationale socialis
me .. .ln Rusland kan het probleem van het socialis
me slechts gesteld worden, maar niet opgelost. Dat 
kan slechts internationaal en met massale onder
steuning van het proletariaat:2 

Toch heeft ze ook veel kritiek op de Russische Re
volutie. Op enkele terreinen zouden dusdanige 
fouten worden gemaakt dat een socialistische om
vorming van de samenleving niet dichterbij kwam, 
maar er eerder belemmeringen werden opgewor
pen. Zo verbaast ze zich over de hardnekkigheid 
waarmee Lenin es. de leus van het zelfbeschik
kingsrecht der naties handhaven, terwijl ten aan
zien van andere democratische grondrechten, die 
volgens haar tot het ABC van de socialistische poli-



-4~-------------------------------------------------------

tiek horen, op centralistische wijze en geringschat
tend wordt omgesprongen. Het is zelfs zó sterk dat 
de Bolsjewiki, door dat zelfbeschikkingsrecht bij de 
vredesonderhandelingen van Brest-Litowsk in te 
brengen het Trojaanse paard van de contra-revolu
tie binnenhaalden wat de situatie van terreur en 
onderdrukking mede tot stand heeft gebracht. 
'Met deze opgeworpen belemmering zullen we 
ons nog vergaand bezig te houden hebben', waar
schuwt Luxemburg profetisch.3 
Ook kritiseert ze het niet laten plaats vinden van 
de Constituante die al onder het Kerenski-bewind 
was aangekondigd. Als de politieke verhoudingen 
door de Oktoberrevolutie al dusdanig verschoven 
waren en daardoor de samenstelling van de Consti
tuante verouderd was, waarom dan niet nieuwe 
verkiezingen uitschrijven? Voorzover democrati
sche instituties een 'log mechanisme' (Trotzky's op
vatting) zijn, vindt dat in de beweging van de mas
sa's wel haar correctief, vindt Luxemburg. Hoe de
mocratischer het parlement en hoe dichter bij het 
volk, des te sterker wordt de hete adem gevoeld. 
ledere democratische institutie heeft zijn zwakke 
kanten, maar 'terzijde schuiven van de democratie 
maakt de kwaal erger. Het maakt het correctief
zijn van de massa-in-beweging ommogelijk.'4 

Hier ligt de kern van Rosa Luxemburgs kritiek op de 
on- of zelfs anti-democratische taktiek van de Bol
sjewiki in de revolutie. Democratie is volks-heer
schappij. Het volk dient zich dus ook politiek te 
kunnen uiten. Als er geen onbeperkte democrati
sche controle is, dan is er enkel uitwisseling van er
varingen op het niveau van ambtenaren of partij
elites en dat werkt corruptie, verkalking, ja zelfs 
willekeur en terreur in de hand. Weliswaar ziet 
Luxemburg de instelling van de sovjets als nieuwe 
en wezenlijk democratische organen. Onder een 
schrikbewind kunnen die echter niet gedijen. 
De grondfout die de Bolsjewiki dan ook maken is 
volgens Luxemburg dat er in Rusland sprake is van 
diktatuur, maar niet van een proletarische dikta
tuur. Ze stelt hier iets anders tegenover. In de 
plaats van burgerlijke democratie komt de socialis
tische democratie, maar niet het afscheid van iede
re democratie. In de diktatuur van het proletariaat 
gaat het om de aard van de aanwending van de
mocratie, niet om de afschaffing ervan! Het gaat 
om de heerschappij van een klasse (het volk, vol
gens Luxemburg) en niet om de diktatuur van de 
partij of van de bureaucratie of van individuele 
machtspersonen. Het moge duidelijk zijn dat voor 
Rosa Luxemburg in haar hier geschetste opvatting 
geen plaats is voor ex-tsaristische groepen of on
dernemers en met hen verbonden groepen en stro
mingen. 
Ik heb ervoor gekozen om tot nu toe dicht bij haar 
eigen woordgebruik te blijven of dat zelfs hier en 
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daar letterlijk over te nemen. De leeservaring met 
Rosa Luxemburg begint juist met die taal. Die is 
scherp analytisch, helder polemisch, strijdbaar en 
hartstochtelijk. Maar ook appellerend, en vooruit
ziend, haast in de betekenis van helderziend. Ze 
schijnt ook even hartstochtelijk gelééfd te hebben 
als wat haar taal uitstraalt. 
Als ze iets bij mij heeft wakker geroepen of (mis
schien beter:) wakker gehouden, dan is het iets van 
haar onverzettelijkheid. Haar onkreukbare door
zetten. Het niet opgeven van de strijd, vooral in de 
moeilijkste momenten. En haar onverwoestbare 
optimisme van de aanwezige mogelijkheden van 
een andere samenleving waar maatschappelijk 
zwak staande mensen geen geknechte en verachte 
wezens meer zouden zijn. 

Achterhaalde opvattingen? 
Een andere kwestie is of we Rosa Luxemburgs op
vattingen vandaag nog voor onze rekening kun-
nen nemen. Haar taal klinkt minstens gedeeltelijk 
als een taal uit een voorbij verleden. Zo zijn er ten 
aanzien van haar democratie-beeld legio vragen te 
stellen. Luxemburg omschrijft democratie in toene
mende mate als volks-heerschappij, waarbij 'volk' 
staat voor 'arbeidend volk' oftewel voor arbeiders

klasse. Maar ook onder linkse mensen lijkt vandaag 11 
zo langzamerhand consensus te bestaan over het 
feit dat je 'volk' breder moet zien dan 'arbeidend 
volk', dat het begrip arbeidersklasse niet meer 
werkbaar lijkt als sociologisch-economische cate-
gorie of minstens dat het een veel diffusere aan
duiding is geworden. 
Het begrip 'diktatuur van het proletariaat' is zeker 
een term die niet meer gangbaar, ja verguisd is. 
Luxemburgs genuanceerde benadering van die 
term ten spijt. En ook klinkt mij vandaag de dag 
Luxemburgs wel wat erg optimistische inschatting 
van de revolutionaire wil van massa's problema
tisch in de oren. Evenzeer de identificering van 
massa's met 'volk' en 'arbeidersklasse' en de rol van 
de 'partij' in dit verband als de instantie die deze 
massa's helpt om in de parlementaire en sociaal
economische aktie tot klassebewustzijn te geraken. 
Massa's lijken zich vandaag veel middelpuntvlie
dender te oriënteren. Er is wel degelijk sprake van 
een groeiend milieubewustzijn of van een massaal 
anti-racistisch bewustzijn, maar tegelijkertijd is er 
sprake van een hang naar extreem- (tot aan open
lijk racistisch en fascistisch) rechts te bespeuren. 

Toch blijft de vraag: was Rosa Luxemburg naïef of 
haar tijd ver vooruit? Anders gezegd: Hebben we 
het socialisme nu echt áchter ons of eigenlijk nu 
pas echt vóór ons? Is het socialistische verhaal soms 
uitverteld? 
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Op verschillende momenten bij lezing van Luxem
burgs geschriften viel mij op dat we ter linkerzijde 
vandaag, in vergelijking met haar, meer en meer 
bevangen geraakt lijken door een democratie-be
grip van burgerlijke snit. 
In toenemende mate is ook onder links, onder in
vloed van de wereldwijde politieke ontwikkelin
gen in de laatste decennia, de opvatting breed ge
worden dat alle individuen en machtsgroepen in 
een democratie het recht hebben om machtsposi
ties in te nemen in parlementen. Verkiezingen zijn 
wat dat betreft heilig en uitdrukking van de volks
wil. Ook links tornt daar niet aan. De onderschei
ding 'links' en 'rechts' in de politiek is er nog wel, 
maar een polemische opstelling tegen de 'burger
lijke' partijen bestaat bijna niet meer. We lijken ge
leerd te hebben dat het betrekken van andere 
groepen dan de arbeidende klasse bij democratie 
noodzakelijk is om onderdrukking te voorkomen. 
En een gewelddadige verovering van de macht is 
helemaal uit den boze, ja het pacifisme in de zin 
van het inzicht dat geweld op geen enkele wijze 
bijdraagt aan de oplossing van problemen lijkt veld 
gewonnen te hebben. 

Socialisme debat 
Op een aantal punten voel ik me deel uitmaken 
van de verwoorde consensus onder links, ook als 
die tot een vroeger vermaledijde consensus met 
rechts geleid heeft. Maar oog in oog met Rosa 
Luxemburgs scherpe waterscheiding-analyses 
vraag ik me wel opnieuw af, inhoeverre we ons als 
links in feite machteloos maken door vaak zo ver
gaand mee te gaan met een democratie-begrip 
waarvan we moeten blijven bedenken inhoeverre 
dat toch echt enkel kapitalistische belangen dient. 
Het brengt socialisme niet automatisch dichterbij, 
evenmin als dat toentertijd ook van Bernstein ge
zegd werd, toen Rosa Luxemburg daartegen fulmi
neerde. We moeten vermoedelijk minstens stellen 
dat hier een flessenhals ligt waar het socialisme-de
bat doorheen moet om weer een werkzaam alter
natief te ontwikkelen. Het kán per slot van reke
ning zijn dat onze nieuwe ervaringen vandaag tot 
andere verwoordingen en perspektieven leiden. 
Dat moet dan echter wel bewust gebeuren en in 
aansluiting aan onze beste tradities en niet door 
mee te waaien met welke (modieuze) wind dan 
ook. 

Op sommige punten sterkte Rosa Luxemburg me in 
mijn kritiek op bepaalde tendenzen van de huidige 
linkse politiek. Dit betreft vooral de sterke hang 
naar parlementarisme. Het meegaan met het spre
ken in termen van 'de' politiek, als eigenlijk be
doeld wordt parlementaire politiek of zelfs het 
heersende politieke klimaat waarin bezuinigingen, 
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het terugdringen van de overheid, privatisering en 
vergroting van het marktaandeel toverwoorden 
zijn. Het meegaan ook, in het kielzog hiervan, met 
het spreken enkel in termen van 'kiezers' of, erger, 
'burgers', alsof partijen tégenover de mensen staan 
in plaats van verbonden te zijn met hun zorgen en 
strijd. Volksvertegenwoordigers dienen, zoals 
Luxemburg het zegt, de 'hete adem' te voelen om 
op koers te blijven en hun criteria voor hun hande
len niet te zoeken in wat 'haalbaar' is in de parle
mentaire verhoudingen. En dit alles zonder in op
pervlakkig populisme te vervallen. 
Bovendien wordt veel energie gestoken in het la
ten funktioneren van de parlementariërs zowel op 
gemeentelijk als op landelijk niveau. Te weinig 
energie daarentegen vloeit naar het ondersteunen 
van bewegingen aan de basis, laat staan dat bewe
gingen of acties geïnitieerd worden of dat daar lei
ding aan gegeven wordt. Met het wegebben van 
de zeker van tijd tot tijd kwalijke kanten van het 
voorhoededenken, lijkt zo ongeveer iedere vorm 
van het geven van een breder en op de langere ter
mijn gericht politiek perspektief aan bewegingen 
en acties uit den boze te zijn. 

Tenslotte vind ik dat elke actie beoordeelt moet 
worden op haar potentiëel revolutionaire, dwz. de 
kapitalistische verhoudingen doorbrekende gehal
te. Hoe moeilijk dat vandaag ook vast te stellen is 
alsmede op welke plek dat dan dient te gebeuren. 
In een partij (welke dan?), in een beweging, in een 
partijgrenzenoverschrijdende tendensgroep? Op 
dit vlak moet in de geest van Rosa Luxemburg wel 
verder gezocht worden, willen we inderdaad niet 
terecht komen op de positie dat het kapitalistische 
systeem louter en alleen iets socialer wordt. Dat 
zou een reformistische positie bij uitnemendheid 
zijn, hoe verleidelijk die vandaag ook moge zijn. 

Han Dijk is medewerker van P & C. 
Deze tekst is een ingekorte versie van de lezing 
die ondergetekende heeft gehouden op een 
bijeenkomst van de P&C-groep Groningen. 

Noten: 
1 Massastaking, partij en vakbonden, 
2 Zur Russischen Revolution, p. 365 
3 Zur Russischen Revolution, p. 352 
4 Zur Russischen Revolution, idem 
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China in discussie 
In het aprilnummer van Politiek en Cultuur besprak Jos van Dijk, onder de titel Het Chinese model gekleurd, het in ok~ 
tober vorig jaar verschenen boek China om de zeven jaar: studiereizen naar het aardse rijk, van Wim F. Wertheim. Van 
Dijk merkte op dat Wertheims beschrijving van het China onder het bewind van Mao Zedong opvallend verschilde van 
het beeld dat Jung Chang schetste in haar boek Wilde Zwanen. Hij schreef: "Ik heb zelden twee geschiedenissen over 
dezelfde periode in een land gelezen waarvan de tendens zo fundamenteel verschilde. Het is alsof je twee mensen vol
strekt langs elkaar heen over hetzelfde onderwerp hoort praten: een onthutsende ervaring". 
In onderstaand artikel reageert Wim F. Wertheim op deze ondervonden tegenspraak tussen beide boeken in de vorm 
van een bespreking van Jung Changs Wilde Zwanen. Hij kritiseert vooral Changs negatieve oordeel over Mao's agrari
sche politiek en de Culturele Revolutie. Jos van Dijk reageert vervolgens met een kort nawoord. 

De Redaktie 

Mao's 
ontwikkelingsmodel 

Wilde Zwanen is een heel interessant boek. Het 
eerste deel bevat een biografie van Jung Changs 
grootmoeder en moeder, zo ongeveer tot aan de 
jaren zestig. Je wordt vooral ge-
troffen door het bijzonder gecom-

voor het tweede deel van het boek, waarin zij ver
slag doet van haar eigen belevenissen tijdens de 
periode van de Culturele Revolutie vanaf 1966 tot 

1976. Deze periode was een lij
densweg voor haar hele familie. 

pliceerde leven waarin de sociale 
bovenlaag, waartoe deze vrouwen 
behoorden, zich moest zien te 

Wim F. Wertheim 
Dat betekent echter niet, dat wij 
ook geloof moeten hechten aan de 
bladzijden waarin de schrijfster 

handhaven. Al lang vóór het begin 
van de Tweede Wereldoorlog was 
Mandsjoerije, waar de grootmoe
der woonde, door de Japanners be-

BOEKEN 
oordeelt over de werkelijke oorza
ken van de stormachtige wanorde
lijkheden, die plaats hadden ge-

zet. Poe-ji, afstammeling van de 
Mandsjoe-dynastie, die tot 1911 over China had ge
regeerd, was door de Japanners aangesteld als 'kei
zer' van de marionettenstaat Mandsjoekwo. 
Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende 
ook voor de Chinezen in het noordoosten van Chi
na een bevrijding. De moeder van Jung Chang 
kwam pas langzamerhand tot het inzicht dat het 
niet de door Tsjiang Kaisjek geregeerde Kwamin
tang was, maar de communisten die de ware be
vrijders van China zouden worden. Later zou ze 
grote moeilijkheden ondervinden omdat ze na het 
eind van de oorlog nog contact had gehad met 
mensen van de Kwomintang. Bovendien was haar 
vader, Jung Changs grootvader een warlord ge-
weest. 

Bevoorrechte cocon 
Dit alles wordt door Jung Chang verteld met een 
sterk accent van geloofwaardigheid. Dat geldt ook 
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vonden ten tijde van de Culturele 
Revolutie. De voornaamste reden 

hiervoor is dat Jung Chang in de tijd dat zij in China 
woonde nooit belangstelling heeft gehad voor de 
agrarische problemen van haar land, ofschoon in 
die tijd de boeren ongeveer tachtig procent van de 
totale bevolking uitmaakten. 

De schrijfster vertelt dat zij, evenals haar zuster en 
broers, was opgegroeid "in een bevoorrechte co
con" (p. 284/5). Als kind had zij praktisch nooit de 
stad Chengdu, hoofdstad van de provincie Sichuan, 
verlaten behalve een enkele keer voor een uitstap
je met de hele familie naar het platteland (pp. 
284/5). En haar ouders, die allebei hoge ambtena
ren waren in de provincie Sichuan en vanaf het be
gin van het communistische bewind trouwe volge
lingen van de Communistische Partij waren, spra
ken in bijzijn van hun kinderen niet over politieke 
vraagstukken. Dit ondanks het feit dat het werk 
van haar vader zich voor een groot deel bewoog 

11 
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op het terrein van de agrarische vraagstukken in de 
omgeving van Chengdu. 
De manier waarop haar ouders tijdens de Culturele 
Revolutie meedogenloos werden vervolgd, is een 
tragische geschiedenis, die trouwens ook voor een 
groot aantal communistische kaders van toepas
sing was. Jung Chang heeft hierdoor jarenlang de 
schoolopleiding in de stad niet kunnen voortzet
ten. Ze heeft vrij lang op het platteland moeten 
werken. Maar zelfs in die omstandigheden voelde 
zij geen enkele sympathie voor de boeren, noch 
enige belangstelling voor hun problemen. Zij 
schrijft: "In deze periode greep ik iedere kans om 
alleen te zijn met beide handen aan en liet ook os
tentatief zien dat ik niets met de wereld om me 
heen te maken wilde hebben, wat een nogal arrog
ante indruk moet hebben gemaakt. En omdat de 
boeren het model vormden dat ik diende na te vol
gen, reageerde ik door me op hun negatieve ei
genschappen te concentreren. Ik wilde niet probe
ren hen te leren kennen of met hen op te kunnen 
schieten" (p. 468). 

Er is dus geen reden om enig belang te hechten 
aan haar oordeel over het door Mao gevoerde ag
rarische beleid, precies het domein dat ik grondig 
bestudeerd heb tijdens mijn vier studiereizen naar 
de Chineze Volksrepubliek in de periode 1957 tot 
1979. 

Landbouwmechanisatie 
Om goed te begrijpen van welke geweldige bete
kenis de prestaties van de Chinese Volksrepubliek 
op agrarisch terrein waren, moeten wij ons realise
ren dat de situatie tijdens het bewind van Tsjiang 
Kaisjek in de jaren dertig heel slecht was. Er von
den dikwijls ontzettende hongersnoden plaats, 
veroorzaakt door overstromingen of door droog
tes, die soms twee of drie jaar aanhielden, zoals in 
het noordwesten van China van 1930 tot 1932. De 
bekende Amerikaanse journalist Edgar Snow be
schreef hoe hij duizenden mensen, waaronder een 
groot aantal kinderen, zomaar op straat zag lig
gen, van honger stervend of al dood. De Britse his
toricus Tawnay publiceerde in dezelfde periode 
een boek met de titel Land and Labour in China, 
waarin hij een beeld van China onder Tsjiang Kais
jek schilderde dat ongeveer overeenkomt met de 
huidige situatie in Bangla Desh. 
Daarnaast moesten door de Chinese Volksrepu
bliek enorme moeilijkheden overwonnen worden 
om werkelijke landbouwkundige ontwikkelingen 
op gang te brengen in een land, waarvan verschil
lende plattelandsgebieden leden onder een ernsti
ge overbevolking, in het bijzonder de streken waar 
op geïrrigeerde velden rijstbouw werd beoefend. 
Ik ken deze problemen van het eiland Java, al uit 
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de koloniale tijd. Het is onmogelijk om daar naar 
Sovjet-voorbeeld een snelle landbouwmechanisa
tie in te voeren, hetgeen zou uitdraaien op een 
heel ernstige werkloosheid op het platteland. 

Mao, zelf van boerenafkomst, wist uit eigen erva
ring dat de Chinezen moesten leren 'op twee be
nen te lopen'. Hiermee bedoelde hij dat het schep
pen van een industrieel klimaat gebaseerd op me
chanisatie gepaard moest gaan met een geleidelij
ke vernieuwing en verbetering van de traditionele 
landbouwwerktuigen. Zelfs de Grote Sprong Voor
waarts uit 1958, die door de huidige regeerders 
van China, onder wie Deng Xiaoping, zo zwaar 
wordt bekritiseerd, evenals door Jung Chang, werd 
door Mao uit een redelijk motief op stapel gezet. 
Het doel was om de gehele beschikbare mens
kracht, met inbegrip van vrouwkracht, te laten sa
menwerken om irrigatiewerken en dammen te la
ten bouwen, ook in de winter. De beroemde Fran
se landbouwspecialist, groot kenner van de Derde 
Wereld, René Dumont, schreef al in 1957, nadat hij 
het Chinese platteland had bezocht: "De zorg voor 
kunstmatige meren, de strijd tegen erosie in al 
haar vormen, de regeling van de waterstand in ri
vieren en kanalen, kortom de beheersing van de 
waterhuishouding, die de sleutel vormt tot voor
uitgang op landbouwkundig terrein, is in China 
nog meer gebiedende eis dan overal elders". 
Daarom was het voor China volkomen logisch om 
het Sovjet-ontwikkelingsmodel los te laten. Maar 
de Grote Sprong Voorwaarts heeft zich echter niet 
voldoende ver van dat ontwikkelingsmodel verwij
derd. Het streven om in het gehele platteland klei
ne smeltovens voor de produktie van staal op te 
richten leek nog op een volgen van het Sovjet-pa
troon dat in de eerste plaats gericht was op de 
'zware industrie'. In de praktijk schiep deze strate
gie in China enorme problemen. Het was niet al
leen de kwaliteit van het staal die veel te wensen 
overliet. Dit werk in de kleine smeltovens vereiste 
zoveel mankracht dat tegen de oogsttijd de ar
beidskracht ontbrak om de oogst binnen te halen. 

Volkstellingen 
Nog veel ernstiger was de volkomen dwaze over
drijving van de oogstresultaten. De in die tijd gepu
bliceerde statistieken over de oogsten, behaald in 
de graanproduktie, waren elk contact met de wer
kelijkheid kwijtgeraakt. Het was dan ook niet al
leen ten gevolge van de droogtes en overstromin
gen dat in 1960 en 1961 in verschillende gebieden 
van China ernstige oogst- en voedseltekorten opt
raden. De chaos tijdens de Grote Sprong Voor
waarts was er de voornaamste oorzaak van. In de
len van het land vonden hongersnoden plaats, en 
een niet meer vast te stellen, maar zeker schrikba-
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rend aantal mensen stierven een hongerdood. 
Toch missen de cijfers over tientallen miljoenen do
den, gretig verspreid door het huidige Chinese be
wind zowel als door de media buiten China, en ook 
overgenomen in Wilde Zwanen (pp. 256/7) iedere 
historische basis. Dikwijls wordt erop gewezen dat 
in de volkstellingen van de bevolking van China uit 
de jaren zeventig 'tussen de 17 en 29 miljoen Chi
nezen' bleken te ontbreken, in vergelijking met de 
cijfers uit de jaren vijftig. Maar deze berekeningen 
missen elke schijn van betrouwbaarheid. 
In mijn boek (p. 112) haal ik de bekende Chinese 
demograaf Chen Ta aan, die al vóór de oorlog in 
China volkstellingen had georganiseerd. In 1957, 
dus nog vóór de Grote Sprong Voorwaarts, vernam 
ik tijdens mijn eerste bezoek aan China dat hij had 
verklaard dat het cijfer van 600 miljoen inwoners 
van heel China (overigens met inbegrip van de 17 
miljoen inwoners van Taiwan!), een cijfer dat door 
de Chineze regering officieel was aangekondigd, 
helemaal onaanvaardbaar was. In 1954 had er na
melijk geen echte volkstelling plaats gevonden, 
maar alleen een combinatie van enkele regionale 
steekproeven, voor het overige aangevuld met 
schattingen. Volgens Chen Ta was het volstrekt on
geloofwaardig dat de bevolking van China in zulk 
een korte periode met zo'n 150 miljoen zou zijn 
gegroeid. 
We kunnen dus concluderen dat de tientallen mil
joenen die bij de volkstellingen uit de jaren zestig 
bleken te 'ontbreken', helemaal niet van honger 
waren omgekomen, zoals men aanneemt, maar 
waarschijnlijk nooit hebben bestaan! 

Wanneer de hongersnood werkelijk zo overstel
pend was als men tegenwoordig beweert, zou de 
in leven gebleven bevolking stellig zozeer ver
zwakt zijn geweest, dat een snel herstel van de 
landbouwproduktie niet totstandgebracht had 
kunnen worden, zoals telkens het geval was ge
weest bij de hongersnoden van vóór de oorlog. 
Bij mijn tweede bezoek aan China, in 1964, kon ik, 
na een bezoek aan een tiental volkcommunes, 
waarvan verscheidene diep in het binnenland en 
ver van elk stedelijk centrum gelegen waren, vast
stellen dat het voedingsniveau alweer volkomen 
bevredigend was. Dezelfde indruk kreeg René Ou
mant die China in datzelfde jaar bezocht had en 
een jaar later een boek publiceerde met de titel: 
Overbevolkt China; Hongerende Derde Wereld, 
waarmee hij een fundamenteel verschil aanduidde 
tussen de voedselsituatie in China en die in de lan
den van Zuid-Azië. 
In 1962 had de Chinese regering namelijk gekozen 
voor een veel voorzichtiger economisch beleid. Be
schouw de landbouw als basis, en de industrie als 
'leidende factor', was het motto. Voortaan zou de 
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kleinindustrie in de volkscommunes gericht zijn op 
de behoeften van de boeren, niet alleen als consu
menten, maar ook als klanten van de reparatie
werkplaatsen voor landbouwwerktuigen en land
bouwmachines. Tijdens mijn derde bezoek aan Chi
na in de winter van 1970/71 kon ik al vaststellen dat 
dit landbouwbeleid nog steeds, en met succes, 
werd gevoerd. 

In de loop van de jaren zeventig raakte de Wester
se wereld ervan overtuigd dat China het enige land 
van grote omvang in de Derde Wereld was dat erin 
slaagde om aanzienlijke successen te boeken op 
economisch- en landbouwgebied. Dit was een van 
de factoren waarom de Amerikaanse president 
Nixon besloot in 1972 de Chinese Volksrepubliek te 
bezoeken en China een permanente zetel kreeg in 
de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, die tot 
die tijd door Tsjiang Kaisjek van Taiwan bezet was 
geweest. 

Verburgerlijking 
Hiermee komen we op de vraag naar de ware aard 
van de Culturele Revolutie, die geenszins, zoals 
Jung Chang het ons voorstelt, een poging is ge
weest van Mao om louter uit machtsbelustheid de 
politieke leiding, die bezig was hem te ontsnap-

11 
pen, weer te heroveren. Zijn strategie was geba-
seerd op een duidelijke ideologie. Hij wilde tot elke 
prijs de tendenties bestrijden, vooral bij de partij
kaders en de bureaucratie, tot een zekere verbur
gerlijking- naar het voorbeeld van de nomenklatu-
ra, de bevoorrechte elite in de Sovjet-Unie. Daarom 
richtte de Culturele Revolutie zich vooral tegen de 
bevoorrechte groepen binnen de stedelijke partij
hiërarchie. Voor hen werd het. met al haar vormen 
van onrecht, overdrijvingen, verschijnselen van an
archie, leidend tot een atmosfeer van geweld, een 
afgrijselijke ervaring. Aan het einde van de Cultu-
rele Revolutie, na de dood van Mao in september 
1976, leidde dit tot een volledige ommekeer in de 
politieke oriëntatie van de Communistische Partij. 

Dat neemt niet weg dat de dodelijke slachtoffers 
van de Culturele Revolutie, hoewel op zichzelf af
schuwelijk en onvergeeflijk, waarschijnlijk toch ver 
beneden de cijfers bleven die men op het ogenblik 
aantreft in tal van publikaties. 
In 1980/81 vond in Beijing een proces plaats tegen 
De Bende van Vier, waar Jiang Qing, weduwe van 
Mao, toe behoorde. In het officile document over 
dit proces vindt men de volgende cijfers genoemd 
in de aanklacht van de Procureur-Generaal: een to
taal van ongeveer 730.000 personen werden vals 
beschuldigd en vervolgd, en ongeveer 35.000 daar
van met dodelijke afloop. Wanneer men er reke
ning mee houdt dat de aanklagers er belang bij 
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hadden de misdaden van De Bende van Vier zo 
zwaar mogelijk voor te stellen, kunnen we de con
clusie trekken dat het werkelijke aantal dodelijke 
slachtoffers van de Culturele Revolutie waarschijn
lijk een heel eind beneden de miljoenenaantallen 
bleef, waarmee overal in het Westen wordt ge
strooid. 
Dit zou een gevolg kunnen zijn van het feit dat de 
plattelandsbevolking door de Culturele Revolutie 
veel minder werd beroerd dan de categorie temid
den waarvan Jung Chang was opgegroeid. Op het 
platteland zijn er tijdens de Culturele Revolutie 
ook perioden van anarchie en lokale opstanden ge
weest. Tijdens ons vierde bezoek aan China in 1979 
hebben nogal wat boeren ons hierover verteld. 
Maar de gevallen van vervolging die tot moord of 
zelfmoord voerden waren ongetwijfeld minder tal
rijk dan in de stedelijke centra; en het overgrote 
deel van de bevolking leefde toen nog op het plat
teland. 
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Er is daarom reden om tot een veel genuanceerder 
oordeel over Mao te komen dan het beeld dat van 
hem getekend wordt in Wilde Zwanen. Mao heeft 
ongetwijfeld vele ernstige fouten gemaakt, in een 
situatie waarin China probeerde een socialistische 
samenleving op te bouwen. In een periode waarin 
geen model bestond waarnaar het land zich kon 
richten. Met name door zijn agrarische politiek 
heeft Mao een ontwikkelingsmodel voor de grote 
agrarische landen van Zuid-Azië geschapen dat 
veel meer hoop op succes bood dan de half-kapita
listische systemen volgens welke landen als Bang la 
Desh, India en Pakistan zich hebben ontwikkeld. 
Het valt te betreuren, dat de huidige regeerders 
van China het door Mao in het leven geroepen ont
wikkelingsmodel volledig overboord hebben ge
gooid. 

Wim F. Wertheim is emiritus hoogleraar sociologie 

Nawoord 

Het is duidelijk dat ook Jung Chang niet in staat is 
geweest Wertheims beeld van het China onder 
Mao te veranderen. Zijn standpunt blijft: er zijn 
fouten gemaakt, maar de grote lijn 
van Mao was goed voor China en 

punt van mensenrechten barbaars. Het is dermate 
in strijd met de menselijke waardigheid en univer
sele waarden als vrijheid en democratie dat geen 

landbouweconomisch doel daar 
naar mijn mening ooit tegen op 

in elk geval voor de Chinese platte
landsbevolking. Jas van Dijk 

kan wegen. Temeer niet daar er 
geen sprake was van incidenten. 
Het is jammer dat Wertheim ook 
nu nog, na lezing van Jung Chang, 
de voorkeur geeft aan een verde
diging van Mao's politiek en niet 

De vraag die bij mij dan rijst is: wel
ke fouten zijn ter wille van de eco
nomische ontwikkeling van een 
land nog geoorloofd en waar ligt 
de grens? Ik ben -evenmin als Jung 

BOEKEN 

Chang- deskundig op het gebied 
van de landbouw in ontwikkelings-
gebieden. Maar ik acht me zelf wel tot oordelen in 
staat over zaken als het recht op privacy, de vrij
heid van meningsuiting, het recht op eigen keuzes, 
de vrijheid om te reizen, de vrijheid van organisa
tie, de onschendbaarheid van het lichaam etc. 
Wat Jung Chang beschrijft over wat haar en haar 
familie in China is overkomen vind ik uit het oog-
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erg ingaat op de schaduwzijden 
van het Chinese model. Westerse 
critici mag men bevooroordeeld en 

misbruik van onjuiste gegevens in de schoenen 
schuiven. Een ervaringsgeschiedenis die van binnen 
uit is geschreven kan men toch niet zo gemakkelijk 
afdoen. 

Jos van Dijk is redacteur van P&C 
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POEZIE 

Hans Groenewegen 

Vlucht 

De dichter Nico Slothouwer benam 
zichzelf het leven in 1987. Hij was 
dertig jaar. In 1985 was De man en 
zijn tas, zijn debuutbundel versche
nen. Zijn tweede bundel met de titel 
Liefdesstratenplan stond op stapel, 
maar zijn dood verhinderde de pu
blikatie. Onlangs verscheen echter 
onder diezelfde titel Slothouwers 
door vrienden bijeengebrachte ver
zameld werk. Daarin zijn niet alleen 
de gedichten opgenomen waarvan 
kon worden vastgesteld dat ze de 
goedkeuring van de dichter nog 
steeds zouden kunnen wegdragen. 
De samenstellers hebben tevens een 
greep gedaan uit zijn omvangrijke 
correspondentie. Deze beide hoofd
bestanddelen werden aangevuld 
met het enkele korte verhaal dat hij 
heeft geschreven en wat poëziere
censies van zijn hand. Menno Wig
man schreef een biografisch getint 
nawoord. 

Bij jonggestorven dichters ligt de 
verleiding tot mythologiseren op de 
loer. Denk maar aan Jacques Perk en 
Hans Lodeizen. Wigman procla
meert Nico Slothouwer niet als lont 
in het kruitvat van een nieuwe lite
raire explosie. Op een andere manier 
vindt er echter met deze uitgave wel 
een hinderlijke mythologisering 
plaats. We krijgen het beeld voorge
schoteld van een gevoelige jonge
man, veel depressie, veel drank, veel 
vrouwen en een vriendenschaar die 
maar niet begrijpt waarom op het 
moment dat het succes wat begint 
aan te klonteren, hun vriend een 
eind aan zijn leven maakt. Niets te
gen dergelijke jongemannen. Het 
lijkt echter of dat onbegrip hen er
toe dwong om elke schriftelijke ui
ting van Slothouwer grote betekenis 
toe te kennen. En dat zit de lezer die 
genoeg heeft aan zijn eigen drank, 
zijn eigen depressies en een dicht
bundel, behoorlijk in de weg. De 
biografische kortsluiting verblindt 
het zicht op wat in deze poëzie inte
ressant zou kunnen zijn. Alsof het 
reconstrueren van wat er in de ver-
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houding van de eenzaam dronken 
jongen en de schizoïde sociologe ge
beurde, in de verste verte kan raken 
aan wat in een gedicht gebeurt dat 
de dichter na thuiskomst van de jon
gen maakte. Het zou een slecht ge
dicht zijn. Het ware beter geweest 
alleen de poëzie te publiceren. 

Wat gebeurt er in Slothouwers poë
zie? Dat is een andere vraag dan: 
wat wilde Slothouwer in zijn poëzie 
of wat wilde hij ermee uitdrukken. 
Vanuit verschillende invalshoeken 
lijken de teksten te bewegen rond 
de spanning tussen de dwang tot 
identiteit en de drang tot anonimi
teit. Daarmee zijn het typische stads
gedichten. In de grote steden zijn de 
individuen onderhevig aan de nood
zaak tot voortdurende maskerades 
van hun er niets toe doende be
staan. Het levert ze vrijheid en verlo
renheid. Anonimiteit is zowel een 
mogelijke vluchtweg, als een moge
lijke ondergang. Wie zich via de 
vlucht wil onttrekken heeft sterke 
benen nodig. 
Eén van de invalshoeken is te vinden 
in het ironische gedicht Aan uw voe
ten. De ik-verteller in het gedicht 
ontpopt zich via de omweg van een 
kafkaeske-ambtenaar als boosaardi
ge bohémien. Een meneer en me
vrouw staan blijkbaar in een kantoor 
van het kadaster. Zij eisen op grond 
van hun persoonlijke identiteit, hun 
herinneringen, in de stad een plaats 
om zich te vestigen en wortel te 
schieten. Hen wordt hardhandig dui
delijk gemaakt dat hun persoonlijke 
leven -hun biografie- er niets toe 
doet. Zij verzetten zich en willen zich 
niet laten anonimiseren. Zo eindigt 
het gedicht: 

... Ach, dwaasheid, nee, u blijft 
bedenken en verzinnen; van u 
is hier ter stede niets te vinden. 

Ik zend u dus maar heen, 
mevrouw meneer. 
Hier tegenover gaat de tram 
en u bent vrij. 
Het komt wel goed met u, 
maar gáát u nu, 
en niet meer om vergunning 
zeuren; die aanvraag 
om te aarden ga ik dadelijk 
verscheuren. 

De burger, de inwoner van de grote 
stad, kan zich alleen aarden in zijn il
lusies. In dit gedicht schept de ik-fi
guur er plezier in om mevrouw 
meneer duidelijk te maken die illu-

sies, hoe onderbouwd ook met her
inneringen, door te prikken. 

Een andere invalshoek houdt ver
band met het onvermogen een ano
niem bestaan te leven. Mensen ne
men elkaar op in hun eigen illusies. 
Ze leven een eigen identiteit. Ze ge
ven de ander een identiteit die daar
mee in een betekenisvol verband 
staat, leggen hem of haar normen 
en waarden op. Ze creëren verwach
tingspatronen, leggen de maskers 
klaar die de ander voor moet doen 
om een gezicht, een identiteit te 
krijgen. In de cyclus Ontmoetingen 
met de verkoper zendt een groepje 
mensen "die op een avond het ge
zicht verloor", 'de verkoper' uit om 
de wereld te verkennen. Zij zeggen 
hem: "je reis is louter om die schrik 
te helen, I je hechten cirkelend te si
muleren I routes slijten uit een 
nieuw gebied." 

Deze strofe bevat mooie paradoxen. 
De 'verkoper', die overeenkomsten 
met de 'dichter' vertoont, wordt 
vooruit gestuurd om in het gezichts-
loze, nieuwe gebied voor anderen 
een identiteit te maken door be
gaanbare wegen uit te slijten. Daar- 11 
mee kan hij voor hen de schok van 
het gezichtsverlies opheffen. Hem, 
die zich niet kan hechten (geen iden-
titeit aannemen) wordt te verstaan 
gegeven hoe hij een identiteit kan 
creëren: door rondjes te lopen. 
Het lijkt een goede deal voor de 'ver
koper'. Hij hoeft zich zelf niet te 
hechten, hij hoeft alleen maar te 
doen alsof. Echter, het simuleren van 
de hechting moet op zo'n manier 
gebeuren, dat hij zijn beweging 
kwijtraakt. Hij moet steeds dezelfde 
rondjes lopen. Voortgang blijkt stil
stand. In de cyclus zelf draait hij, de 
verkoper, dan ook vast. De cirkel 
blijkt een naar binnen draaiende spi
raal te zijn. Het contract waarmee de 
bohémien-dichter (de verkoper) 
wordt aangenomen, dat hem zijn ei
genheid als beroepsvluchter leek te 
garanderen, blijkt een wurgcon
tract. 

Je kunt veel gedichten van Slothou
wer lezen als steeds hernieuwde po
gingen vluchtroutes te ontwerpen. 
De titel die zijn tweede bundel zou 
dragen, liefdesstratenplan, kan ge
duid worden als een tegenontwerp 
voor het gewone stratenplan van de 
stad. De heel andere lijnen en ver
bindingen die door de anarchie van 
de liefde ontstaan, ontregelen de 
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vaste routes en maken ontsnappen 
mogelijk. 
Tegelijk roepen de gedichten de 
vraag op of vluchtpogingen ooit 
kunnen slagen. Kun je aan de be
nauwende inperking van het be
staande ontkomen naar een elders? 
Een reiziger verzucht: "ik denk dat 
alle steden eender zijn geworden". 
Als dat zo is, is elk elders verdwenen. 
Als de vlucht een doel moet hebben 
en het belang van het vluchten niet 
gelegen is in de onttrekkende bewe
ging, is vluchten onmogelijk gewor
den. Hoe je ook je best doet, je blijft 
vastzitten aan je belangeloze, ano
nieme identiteit. 
In het gedicht Oe lege kamer wil ie
mand vluchten èn getuige zijn van 
zijn vlucht. Hij manoeuvreert zich 
daarmee in een verlammende para
dox. Het geluid dat hij maakt als hij 
loopt, maakt het hem onmogelijk 
zichzelf te horen lopen. Om goed te 
kunnen luisteren staat hij stil. Zijn 
laatste identiteit, degene te zijn die 
de stad ontvlucht, ontregelt zijn 
vlucht. 

Ik loop door de kamer 
ik maak een geluid 
ik sta stil 
ik wil het horen 

De kamer is in een stad 
waar ik niet wil wonen 

De kamer is leeg 
er is geen deur 

De kamer is leeg 
er zijn geen muren 

Ik vlucht 
ik maak een geluid 
ik sta stil 
ik blijf in de kamer 

Nico Slothouwer, Liefdesstraten
plan. Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar. 
379 bladzijden, f 34,90. 
ISBN 90 388 6759 X. 
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BOEKEN 
Hans Bunkers 

Strafrecht 
onder Vuur 

"Als ik nu de waarschuwing lees dat 
Nederland een politiestaat wordt, 
heb ik geen vergeeld exemplaar van 
de Bluf! ter hand genomen, maar 
een recent nummer van een juridisch 
tijdschrift", constateerde Gijs 
Schreuders op 9 mei in zijn column in 
de Volkskrant. Strafrechtdeskundi
gen uiten steeds luider hun bezwa
ren tegen de door de kabinetten 
Lubbers ingezette stelselmatige uit
holling van de rechtsbescherming 
ten gunste van de rechtshandha
ving. Ze aarzelen dan ook niet, grote 
woorden in de mond te nemen bij 
de beoordeling van de kruistocht 
van (de inmiddels ex-) minister van 
Justitie Hirsch Ballin tegen de 
drugsmafia. "De bestrijding van de 
georganiseerde drugsmisdaad heeft 
een spoor van vernieling achtergela
ten in het wetboek van strafrecht en 
strafvordering", aldus Gerard Mols, 
hoogleraar straf- en strafprocesrecht 
in Maastricht. 
Op een discussiebijeenkomst op 8 
april noemde hij een hele reeks 
voorbeelden van deze vernieling van 
de rechtsbescherming. Het gaat hier
bij om het hele scala aan spectaculai
re methoden, die we kennen van de 
Amerikaanse televisieserie Miami 
Vice. Maar in plaats van de roman
tiek van de televisieserie dringt zich 
de wat koelere vergelijking met Or
wel Is 1984 op: een politie die zich 
verregaand indringt in het privéle
ven van burgers, vaak zonder legiti
matie van de wetgever, en zonder 
dat de rechter in staat is de gebruik
te methoden aan de wet te toetsen. 

In het rapport van de commissie 
Wieringa, naar aanleiding van de 
IRT-affaire, werden de gehanteerde 
methoden toelaatbaar geacht. Maar 
bij het openen van de beerput bleek 
de politie - met medeweten van de 
justitiële autoriteiten en al dan niet 
met instemming van de ministers -
gebruik te hebben gemaakt van me
thodes die niet via het parlement in 
de wet verankerd zijn. Het is dan 

u 

"" 0.. 

ook hard nodig dat er verandering 
komt in het denken over criminali
teitsbestrijding. Daarbij moeten de 
gebruikte methoden niet gepresen
teerd worden als oplossing, maar ge
zien worden als deel van het pro
bleem. Weliswaar klonken dit soort 
geluiden ook door in het IRT-debat, 
met name van de zijde van Groen
Links en D66, maar het was toch 
vooral een discussie over poppetjes. 
Een principiële discussie over de 
rechtsstatelijke aspecten van de 
strijd tegen de georganiseerde mis
daad is nog amper gevoerd. Wellicht 
dat met het vooruitzicht van een 
parlementaire enquête deze discus
sie alsnog van de grond komt. 

Vooruitlopend hierop verscheen on
langs een bundel essays over de be
dreigde rechtsstaat, met de titel 
Strafrecht onder Vuur. Het tijdstip 
van verschijnen was goed gekozen, 
vlak voor de laatste aflevering van 
het IRT-feuilleton, waarbij alsnog de 
twee politieministers moesten aftre
den. Het lijkt ook bewust en met eni
ge haast gekozen: zo zijn de (overi
gens lezenswaardige) bijdragen van 
politiepsycholoog Frans Denkers en 
(rechts-)socioloog Cees Schuyt, waar
aan ik hier voorbij zal gaan, bewer
kingen van eerdere lezingen. 

Rechtsfilosoof en D66 Eerste Kamer
lid Glastra van Loon opent de bundel 
met een aanval op het 'instrumente
le' denken. Volgens hem is er een 
spiraalbeweging gaande, waarin 
overheidsbemoeienis contra-produc
tief werkt: naarmate men meent dat 
de criminaliteit uit de hand loopt, 
zodat verheviging van opsporing en 
bestraffing voor de hand ligt, roept 
men sterkere onveiligheidsgevoe
lens op, die weer leiden tot een roep 
om repressie etc. Een extreem voor
beeld van een dergelijke escalatie is 
te bespeuren in de Verenigde Sta
ten. De drugsbestrijding heeft zich 
aldaar ontwikkelt tot een 'war on 
drugs', waarbij zelfs militaire eenhe
den worden ingezet en men het niet 
schuwt in een ander land binnen te 
vallen. Deze manier van denken lijkt 
nu ook in Europa praktijk te worden. 
Van Loon concludeert: "Het recht is 
niet iets waarmee kan worden om
gegaan als met een hamer of een 
nijptang. Wie dat toch doet, mis
bruikt het niet alleen, maar bescha
digt het ook. Dat geldt om het even 
hoe hoog, mooi of hoe edel het doel 
is, dat men zich daarbij voor ogen 
stelt. Al zal zo'n verheven doel -zoals 
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dat van de handhaving van recht en 
moraal- het gevoel kunnen geven 
dat het dat instrumentele gebruik 
rechtvaardigd." Gijs Schreuders sug
gereerde in de al geciteerde column 
dat Glastra van Loon maar de nieu
we minister van Justitie moet wor
den. 

De advokaat Theo de Roos richt zich 
op de uitholling van de rechtsbe
scherming. De afgelopen jaren 
kwam herhaaldelijk in het nieuws, 
dat een verdachte vrijgelaten werd 
wegens vormfouten. Evenals de an
dere auteurs verzet De Roos zich te
gen de populaire interpretatie dat 
het hier om onbenullige administra
tieve kwesties gaat. "Vaak wordt het 
begrip 'vorm' geassocieerd met 'for
malistische', typische muggezifterij. 
Maar in werkelijkheid gaat het om 
de bescherming van alle burgers te
gen de willekeurige uitoefening van 
staatsmacht". Voor de individuele 
burger lijkt die zekerheid voorlopig 
niet aan de orde. Wie zich verdiept 
in alle recente wijzigingen van de 
wet, raakt verstrikt in een woud van 
veranderingen, die allemaal neigen 
naar uitholling van de rechtsbe
scherming. Het gaat er niet zozeer 
om wat de inhoud van die wetswijzi
gingen is, maar hoe een advocaat dit 
tempo bijbeent. 
Waar het De Roos uiteindelijk om 
draait is een beheerste bestrijding 
van de misdaad; het aanwenden van 
middelen en maatregelen die niet te 
veel nieuwe problemen scheppen. 
Daartoe is controleerbaarheid een 
absolute vereiste. Want anders kun
nen de bij de opsporingsorganen op
eengehoopte macht en hun verre
gaande bevoegdheden, in combina
tie met de verleidingen waaraan de 
rechercheurs door technieken als in
filtratie worden blootgesteld, ge
makkelijk leiden tot vervaging van 
de normen en willekeur bij de beje
gening van het publiek. Dreigend 
wijst De Roos op successen van zijn 
beroepsgroep om via controle van 
processen verbaal en het aan de 
kaak stellen van vormfouten de legi
timiteit van de misdaadbestrijding te 
ondergraven. Hij concludeert dat 
waar het om de vermenging van 
ethische en strafrechtelijke aspecten 
van de misdaadbestrijding gaat, ad
vocaten verder gevorderd zijn dan 
het ministerie. 

Frank Kuitenbrouwer, journalist 
voor NRC Handelsblad, schetst een 
somber stemmend beeld van een 
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uitvoerende macht - de politie - die 
steeds meer ingrijpt op basis van een 
"eigen analyse van maatschappelij
ke gevaren en risico's en niet langer 
van externe signalen zoals de aan
gifte". Deze trend, gecombineerd 
met de (nog) niet parlementair ge
sanctioneerde opsporingsmethad en, 
leidt tot een taakomschrijving die 
bijna synoniem is met die van de 
BVD. Kuitenbrouwer signaleert ver
der bij het Openbaar Ministerie een 
tendens zich te bemoeien met alle 
fasen van de rechtsgang en boven
dien nog aan de leiband van de mi
nister van Justitie. Want de 'staande 
magistratuur' wil graag 'beleid' ma
ken, variërend van het uitproberen 
van nieuwe opsporingsmetheden 
tot bemoeienis met de strafmaat. 
Maar in het uitbouwen van deze suc
cesformule verliest het OM haar on
afhankelijkheid, meent Kuitenbrou
wer. De minister wilde bijvoorbeeld 
dat het OM het aantal bekeuringen 
voor snelheidsovertredingen met 
een derde liet stijgen naar 400.000: 
om 2000 extra cellen te bekostigen ... 
De rechterlijke macht gaat, volgens 
Kuitenbrouwer, door overbelasting 
in toenemende mate over op 'bulk
rechtspraak': veroordelingen geba
seerd op vergelijkbare gevallen. Ter
wijl de wetgevende macht, het par
lement, achter de feiten aanloopt. 
De slaafsheid van de Tweede Kamer 
blijkt bijvoorbeeld uit de strafbaar
stelling van voorbereidingshandelin
gen. Kuitenbrouwer noemt als voor
beeld de aanschaf van een buisje 
muizengif. Tot voor kort moest je 
dat gif werkelijk in de taart van je 
partner doen om van strafbaar ge
drag beschuldigd te kunnen wor
den, maar nu kan het simpele bezit 
hiervan al strafbaar zijn als aange
toond kan worden dat je kwade in
tenties hebt. Een vergelijking met 
het nationaal-socialistische 'gesin
nungsstrafrecht' dringt zich op: 
want alleen een diepgaand onder
zoek in het privéleven van burgers 
kan het koesteren van verboden ge
dachten aannemelijk maken. 

Constant Kelk, plaatsvervangend 
rechter en hoogleraar strafrecht in 
Utrecht, hanteert jammer genoeg 
een archaïsch jargon. Ondanks de 
moeilijk toegankelijke stijl is zijn bij
drage een van de interessantste. Hij 
schetst in een historisch betoog de 
gevolgen van de introductie van het 
managementdenken in de misdaad
bestrijding. Kelk constateert over de 
gehele linie een uitbreiding van be-
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voegdheden, waarbij het ministerie 
van Justitie meer en meer een cen
trale rol krijgt. Bovendien is het justi
tiële oor steeds meer gaan hangen 
naar opvattingen onder de bevol
king over rechtvaardigheid. Para
doxaal genoeg sloot deze 'just de
serts' benadering, het idee dat ie
mand zijn of haar verdiende loon 
moet krijgen, in de Verenigde Staten 
aan bij eenhervormings-en humani
seringsstreven. Terwijl in Nederland 
juist 'progressieve' verworvenheden 
onder hetzelfde mom ongedaan ge
maakt worden. 
Evenals de andere auteurs meent 
Kelk dat men op het ministerie van 
Justitie in toenemende mate eenzij
dig instrumenteel is gaan denken en 
constateert hij een verhullend taal
gebruik in regeringsnota's: "Termen 
als 'rechtshandhaving' en 'rechtsver
zorging' blijken bij nader inzien 
meer bedoeld te zijn om de toene
ming van dwang en repressie tot 
handhaving van de orde en veilig
heid aan te duiden dan een toene
mende controle op dwang en re
pressie door het recht. En in een 
rechtsstaat kan het een niet zonder 
het andere straffeloos worden opge
schroefd. Geaccepteerd moet wor
den, dat de 'maakbaarheid van de 
samenleving', zoals gepropageerd in 
de jaren zestig en zeventig illusoir is 
gebleken, maar daarvoor in de 
plaats lijkt een niet minder tot illusie 
gedoemde 'management-maakbaar
heid' te zijn gekomen." 

In Strafrecht onder Vuur ontbreekt 
een pleidooi voor !egalisering, of 
tenminste liberalisering van drugs. 
Dat is jammer. Temeer omdat de 
lobby voor liberalisering van hard
drugs inmiddels vogels kent van di
vers pluimage, met zeer uiteenlo
pende motieven. Zo wordt het be
drijfsleven in toenemende mate ge
confronteerd met een vermenging 
van de onder- en bovenwereld. De 
ettelijke miljarden die omgaan in de 
illegale drugshandel dienen immers 
uitgegeven te kunnen worden. In de 
hulpverleningspraktijk gaat gigan
tisch veel overheidsgeld naar de zeer 
beperkte groep van drugsverslaaf
den. En bij de politiecommissarissen, 
met name in de grote steden, breekt 
gaandeweg het besef door, dat de 
oorlog tegen drugs niet te winnen is. 
De junkie die is opgepakt, loopt een 
uur later al weer vrij rond. Het voor
gestelde verruimen van de voorlopi
ge hechtenis voor onverbeterlijke 
junkies, helpt niet. Wat wel helpt, is 
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het inrichten van gedoogzones, 
plaatsen waar junkies ongestoord 
zichzelf kunnen zijn. Vreemd ge
noeg komen de initiatieven voor dit 
soort plannen vooral vanuit religieu
ze hoek. 

Helaas loopt de Nederlandse over
heid ver achter. Zeker vergeleken 
met het buitenland, zoals blijkt uit 
experimenten in Frankfurt en Sir
mingham met gecontroleerde ver
strekking van harddrugs; uit de com
motie over uitspraken van de Duitse 
Hoge Raad in Karlsruhe over !egali
sering van soft-drugs en de pogin
gen van de Colombiaanse presi
dents-kandidaten om via !egalise
ring van cocaïne greep te krijgen op 
de handeL Nederland besloot daar
entegen braaf tot de ratificering van 
een reeks internationale verdragen, 
waarbij de nationale gretigheid mee 
te mogen doen met de -vooral uit 
Frankrijk afkomstige- repressieve 
aanpak, beloond werd met de vesti
ging van Europol op ons grondge
bied. 

Gezien het spoor van vernieling dat 
de oorlog tegen drugs aanrichtte in 
de rechtsbescherming, is er maar één 
antwoord denkbaar: naast alle des
kundigen en betrokkenen zou de 
politiek op zijn minst kunnen probe
ren, de discussie over liberalisering 
serieus te nemen. Hoe het niet moet 
heeft de stoffige huiskamergeleerde 
Hirsch Ballin duidelijk gemaakt. De 
rechtsstaat is meer gediend met on
dubbelzinnige principes dan met 
fraaie salonredeneringen over mo
raal en angstige burgers. 

Hans Bunkers is publicist. 

Mr. J. Glastra van Loon, mr. C. 
Kelk e.a., Strafrecht onder Vuur. 
De bedreigde principes van de 
misdaadbestrijding. Uitgeverij 
Balans. 134 p. f 27,50. 
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BOEKEN 
Hans Groenewegen 

Heksen 

De Italiaanse historicus Carlo Ginz
burg heeft zich altijd al bezig gehou
den met heksen en ketters. In een 
vroeg artikel (1961) onderzoekt hij 
aan de hand van processtukken van 
de inquisitie het verband tussen hek
serij en volksreligiositeit. Dergelijke 
processen waren eveneens de 
grondstof voor de in het Nederlands 
vertaalde werken Oe benandanti. 
Hekserij en vruchtbaarheidsriten 
(Amsterdam 1986), en Oe kaas en de 
wormen. Het wereldbeeld van een 
zestiende-eeuwse molenaar (Am
sterdam, 1982). Onlangs verscheen 
Extasen. Een ontcijfering van de hek
sensabbat. Hierin presenteert Ginz
burg een vervolg en verdieping van 
al zijn vorige onderzoek. Aan Exta
sen heeft hij bijna dertig jaar ge
werkt. De andere publikaties zijn te 
beschouwen als deelstudies en voor
onderzoeken. 

Naast zijn praktische onderzoek 
heeft Ginzburg zich ook altijd met 
de theorie van het geschiedenison
derzoek beziggehouden. Hij moest 
weL Zijn onderwerp zowel als de 
aard van zijn onderzoek waren zo 
nieuw dat hij daardoor voortdurend 
gedwongen werd zichzelf verant
woording af te leggen van de stap
pen die hij nam, of achteraf onder 
woorden wilde brengen wat hij nu 
eigenlijk had gedaan. Een aantal 
theoretische essays is in 1988 gepu
bliceerd onder de programmatische 
titel Omweg als methode. Daar 
meldt hij al: "de moeilijkheden 
waarop mijn onderzoek naar de 
heksensabbat blijft stuiten, komen 
voort uit de volgens mij onweerleg
bare ontdekking van een mythisch 
kern die eeuwenlang - misschien 
duizenden jarenlang - haar levens
kracht ongeschonden heeft weten 
te bewaren." 
Dat omweg methode werd, drong 
zijn onderwerp hem op. Wat hij aan 
materiaal en visies over hekserij aan
trof droeg de kenmerken van alle 
heersende geschiedschrijving. Het 
was gedocumenteerd door en ge
schreven vanuit het perspectief van 
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de overwinnaars. Dat geschiedenis 
grosso modo geschreven wordt van
uit het gezichtspunt van de overle
venden, degenen die aan het lang
ste eind hebben getrokken, is een 
feit dat door die overlevenden zel
den wordt gereflecteerd. 

De aanleiding van Ginzburgs onder
zoekingen, de heksenvervolgingen 
van de late middeleeuwen tot in de 
achttiende eeuw, kunnen al snel dui
delijk maken dat het voorhanden 
materiaal niet neutraal is. De ge
schreven bronnen -oorkonden, pro
cesverslagen, kronieken-zijn voor 
het overgrote deel afkomstig van 
een culturele bovenlaag. Zij konden 
schrijven. Zij legden de archieven 
aan. De mensen en ideeën die ze be
streden, uitten zich niet op een ma
nier die nu nog voor ons toeganke
lijk is. 
Daarom bestonden de eerste onder
zoekingen van Ginzburg daaruit do
cumenten en verslagen van inquisi
tie-processen zeer nauwkeurig te 
onderzoeken. Hij was zich daarbij 
terdege ervan bewust dat waar de 
inquisiteurs bekentenissen en opvat
tingen van heksen of ketters opte
kenden die in hoge mate waren ver
tekend door de voorstellingen die 
de inquisiteurs er van te voren al van 
hadden. Bovendien beschikten zij 
over de middelen om mensen be
kentenissen te laten doen die in die 
voorstellingen pasten. Ginzburg 
zoekt in de processtukken naar spo
ren en fragmenten die niet overeen
komen met de algemene stereotie
pe. Voor hem zijn ze indicatoren van 
de werkelijke mythische en religieu
ze voorstellingen van de verhoorde 
vrouwen en boeren. Daarnaast ont
dekte hij gedeeltelijke overeenstem
mingen tussen voorstellingen van de 
inquisiteurs en hun slachtoffers. 
Soms spraken ze in een andere taal 
over dezelfde zaken. Bovendien zijn 
bij bepaalde rituelen van de over
winnende godsdienst de rudimen
ten van de vervolgde cultussen zicht
baar. Ginzburg is erop uit, met be
hulp van al deze fragmenten onder
liggende culturele patronen te re
construeren. 

Uit de historische documenten komt 
het volgende basispatroon van hek
serij naar voren schrijft Ginzburg in 
Extasen: "Heksen en heksenmeesters 
hielden hun bijeenkomsten 
's nachts, meestal op afgelegen 
plaatsen, op de velden of in de ber
gen. Sommigen vlogen er op stok-
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ken of bezemstelen heen, na zich 
met zalf te hebben ingesmeerd. An
deren arriveerden daar rijdend op 
dieren, of waren zelf in dieren ver
anderd. Wie voor het eerst naar de 
bijeenkomsten ging moest het chris
telijk geloof afzweren, de sacramen
ten ontheiligen en de duivel, die in 
de gedaante van een mens of (wat 
vaker voorkwam) van een dier of 
halfdier aanwezig was, hulde bren
gen. Daarna werd er gedanst en 
werden banketten en seksuele or
gieën gehouden. Alvorens naar huis 
terug te keren, kregen heksen en 
heksenmeesters een toverzalf die 
was vervaardigd van kindervet en 
andere ingrediënten." 
Het is zeer de vraag of deze stereo
tiepe naar bestaande praktijken ver
wijst. Dat is in ieder geval nooit be
wezen. Wat wel te achterhalen is, is 
dat de heksenvervolgingen plaats
vonden op momenten in de Europe
se geschiedenis dat er door de eco
nomische ontwikkelingen grote 
maatschappelijke spanningen be
stonden. Via complottheorieën en 
verzonnen verhalen van vergiftigin
gen en hekserij richtten de heersen
de klassen de volkswoede op rand
groepen in de samenleving. 
Ginzburg toont hoe de heksenpro
cessen die vanaf het begin van de 
vijftiende tot aan het einde van de 
zeventiende eeuw over heel Europa 
werden gehouden, structureel over
eenkomen met de vervolgingen van 
joden en leprozen aan het begin van 
de veertiende eeuw. Bij die vroege 
vervolgingen is het bijzonder teke
nend dat de dreiging die werd opge
roepen, verbonden werd met een 
sturende hand van 'de moslims'. De 
angstbeelden in de Europese cultuur 
blijken hardnekkig te zijn en tot 
bloedige vervolgingen te kunnen 
leiden. 

Na deze historische inbedding van 
zijn onderzoek in deel I van Extasen 
vervolgt Ginzburg experimentele 
wegen. Minitieus bronnenonder
zoek combineert hij met een feno
menale kennis van myhten en 
sprookjes. Hij laat nauwgezet zien 
dat achter het geconstrueerde cliché 
van de heksensabbat oude sjamanis
tische vruchtbaarheidsmythen en -ri
ten schuilgaan. De kern daarvan is 
dat de daarvoor geschikte personen 
in extatische toestand op reis gaan 
naar het dodenrijk om daar in het 
belang van de jagersgemeenschap 
(en later voor de boerengemeen
schap) te vechten voor de opbrengst 
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van de jacht of de vruchtbaarheid 
van de akkers. 
Via de analyse van mythische motie
ven en thema's uit sprookjes, pro
beert Ginzburg aannemelijk te ma
ken dat dergelijke voorstellingen 
'ondergronds' de cultuur diepgaand 
hebben bepaald. Het levert verras
sende sprongen op, soms over dui
zenden jaren, soms over duizenden 
kilometers. Dat Assepoester een zus
je is van Oedipus is nog het minst 
verrassend. 

Ginzburgs ontcijfering is soms zo 
gedétailleerd dat hij moeilijk te vol
gen is. Wat betreft de methode ech
ter, de centrale theses, de zijdelingse 
theoretische discussies en de impli
ciete consequenties voor het denken 
over de samenhangen tussen histori
sche verschijnselen is Extasen van 
eminent belang. 

Carlo Ginzburg, Extasen, Een 
ontcijfering van de heksensab
bat. Uitgeverij Wereldbiblio
theek. 402 p., f 59,90 ISBN 90 
284 1607 2. 

BOEKEN 
Joop Morriën 

Japanse 
bordeelbeleid 

Het afgelopen jaar is er in de media 
nogal wat aandacht geweest voor 
de gedwongen prostitutie, die de Ja
panse legerleiding ten behoeve van 
officieren en manschappen tijdens 
zijn Pacificoorlog (ruwweg 1938-
1945) in diverse Aziatische landen 
organiseerde. In december 1992 tra
den tijdens een tribunaal in Tokio 
een aantal vrouwen op met getuige
nissen over de manier, waarop zij 
werden misbruikt. Het gaf een im
puls aan de berichtgeving in ons 
land over Nederlandse vrouwen, die 
slachtoffer werden van het Japanse 
bordeelbeleid. 

In het recent verschenen Vijfde Jaar
boek van het Rijksinstituut voor Oor
logsdocumentatie (RIOD) is een ex
tra katern aan de kwestie van de Ja
panse legerprostitutie gewijd. De Ja
panner Yoshiaki 

u 

"" 0.. 

Yoshimi, de Brit George Hicks en Elly 
Touwen-Bouwsma (hoofd Indische 
afdeling RIOD) geven achtergron
den. Tevens is het aangrijpende re
laas voor het Tokio-tribunaal van Je
anne Ruff O'Herne, een Nederlands 
slachtoffer, volledig gepubliceerd. 
Tot op zekere hoogte komen in de 
drie bijdragen dezelfde onderwer
pen en argumenten naar voren, 
evenals de vaststelling dat de volle
dige omvang van het schandaal nog 
niet is doorgrond. Japan houdt nog 
altijd belangrijke documenten ge
heim. Zo blijkt er wel verschil in de 
gebruikte terminologie. In de Neder
landse berichtgeving wordt veelal 
geschreven over troostmeisjes (En
gels 'comfort girls'), een term, die 
aan het Japans is ontleend, maar in 
het jaarboek het liefst wordt verme
den of tussen aanhalingstekens 
wordt geplaats. 

Yoshiaki Yoshimi stelt vast dat de Ja
panse regering een halve eeuw altijd 
elke betrokkenheid heeft ontkend. 
In 1992 ontdekte hij echter in ver
scheidene documenten, dat zowel 
regering als leger een belangrijke rol 
hebben gespeeld. Tot voor kort leek 
niemand zich te intresseren voor 
dergelijke oorlogsmisdaden. Het In
ternationale Militaire Tribunaal voor 
Het Verre Oosten hield zich in 1946 
in hoofdzaak bezig met het onder
zoeken van oorlogsmisdaden be
gaan tegen Amerikaanse en Europe
se staatsburgers. Het had nagenoeg 
geen oog voor Aziatische slacht
offers. Tijdens een proces in Batavia 
tegen Japanse oorlogsmisdadigers 
werd wel recht gesproken over de 
zaak van de Nederlandse vrouwelij
ke gevangenen, die tot prostitutie 
werden gedwongen, maar de Indo
nesische vrouwen werden geheel 
buiten beschouwing gelaten. 

Volgens George Hicks is het geval 
van vijfendertig Nederlandse vrou
wen nog steeds het beste gedocu
menteerd. Maar ook daarover is ech
ter tot vorig jaar nauwelijks ooit iets 
in de publiciteit gekomen. Hij 
meent, dat het wel nooit zal geluk
ken een enigszins compleet en gede
tailleerd beeld te krijgen. Dat geldt 
overigens ook voor legerprostitutie 
in andere landen. Daar was meestal 
geen sprake van enige vorm van or
ganisatie en er zijn nauwelijks of 
geen officiële gegevens voor han
den. (Wat de Nederlandse militairen 
in de jaren 1945-50 in Indonesië be
treft maakt Jan Bank in zijn proef-

I I 



------------------------------------------------------------------------------------------· ~= 

schrift melding van verschil in inzicht 
tussen legerleiding en de katholieke 
kerk bij het verstrekken van profyl
actica -tegen geslachtsziekten- en 
voorbehoedsmiddelen. De legerlei
ding bleef die verstrekken.) Hicks 
gaat in op het ronselen van jonge 
Koreaanse meisjes in een mijnwer
kersgemeenschap in Japan, zoge
naamd voor werkzaamheden, maar 
in werkelijkheid voor bordelen. Zij 
werden ingescheept naar Korea, op 
de ladingspapieren cynisch aange
merkt als "oorlogsmateriaal". Deze 
omschrijving is de gehele oorlog 
voor zulke verschepingen gebruikt, 
wat later onderzoek heeft bemoei
lijkt. 

Elly Touwen-Bouwsma onderzoekt 
de betrokkenheid van de Japanse 
strijdkrachten bij de opzet en het be
heer van legerbordelen in het voor
malige Nederlands-Indië. Er bestaat 
geen compleet beeld en dat zal pas 
mogelijk zijn "wanneer al het in Ne
derland aanwezige archiefmateriaal 
over dit onderwerp geïnventariseerd 
zal zijn en toegankelijk gemaakt 
voor wetenschappelijk onderzoek". 
Zij geeft een globaal beeld en spitst 
zich toe op de dwangprostitutie van 
Nederlandse vrouwen. Een Japanse 
bordeelhouder in Batavia liet de 
werving over aan een Nederlandse 
prostitué, met wie hij samenwoon
de. In eerste instantie wierf zij onder 
vrouwen, die al eerder als prostitué 
werkzaam waren geweest, maar 
spoedig ronselde zij in en buiten de 
interneringskampen onder het valse 
voorwendsel, dat de vrouwen alleen 
in een restaurant zouden moeten 
werken. De auteur stelt vast, dat er 
weinig gegevens voorhanden zijn 
over de wijze, waarop Indonesische 
en Chinese vrouwen werden geron
seld. Overigens mag hier worden op
gemerkt, dat de Stichting Rechts
hulp in Indonesië (LBH) Indonesische 
vrouwen in april 1993 in de gelegen
heid heeft gesteld op haar kantoor 
in Jakarta tegenover een commissie 
van vijf Japanse juristen over hun er
varingen te vertellen. Indonesische 
vrouwen werden niet alleen door de 
gehele Archipel gezonden, maar 
ook naar Thailand verscheept. Zij 
verlangen genoegdoening, meer in 
de erkenning van het hun aangeda
ne leed dan in materiele compensa
tie. 
Elly Touwen-Bouwsma merkt, zoals 
dus ook Hicks, op dat het geval van 
vijfendertig Nederlandse vrouwen 
uit Japanse kampen, die in Sema-
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rang werden gedwongen tot prosti
tutie het best gedocumenteerd is. In 
de bordelen speelde zich afschuwe
lijke drama's af en het getuigenis 
van Jeanne Ruff O'Herne onder de 
titel Vijftig jaar zwijgen geeft hier
van een beklemmend verslag. 

Andere onderwerpen in het jaar
boek zijn zeker belangwekkend, 
maar niet echt nieuw. Jacob Boas 
schrijft over de misleidingstactieken 
van de nazi's bij de liquidatie van de 
Europese joden. Hij spaart daarbij de 
'Joodse Raden', die in talrijke landen 
werden opgericht en "zich compleet 
lieten inpakken", niet. "Misleiding 
als oorlogswapen is al zo oud als de 
oorlog zelf, maar tijdens de Tweede 
Wereldoorlog schiep onder meer de 
opkomst van de radio en de film 
nieuwe, ongekende mogelijkheden 
om zowel vriend als vijand een rad 
voor de ogen te draaien", zo merkt 
hij op. Misleiding was een onmisbaar 
onderdeel van het vernietigingspro
gramma, de psychologische technie
ken zijn nog nooit bestudeerd. Boas 
geeft een aanzet. 
Guus Meershoek schetst een beeld 
van de historicus Raul Hilberg. Hil
berg was de eerste onderzoeker die 
besefte dat de vervolging en vernie
tiging van de joden een procesmatig 
karakter had. 

Het gebruikelijke literatuuroverzicht 
(1991-1993) is deze keer verzorgd 
door H.L. Zwitser en heeft betrek
king op Nederlands-Indië en de 
Tweede Wereldoorlog. Zwitser, 
voormalig medewerker van de Sec
tie Geschiedenis van de Koninklijke 
Landmachtstaf, verbleef als jongen 
in een Japans kamp. Hij doorspekt 
zijn signalementen met pregnante 
meningen. Zo noemt hij het steeds 
onbegrijpelijker, waarom de Neder
landse regering in december 1941 
"overhaast" de oorlog verklaarde 
aan Japan na de aanval op de Ameri
kaanse basis Pearl Harbour. Zij wierp 
zichzelf op als bondgenoot van de 
grote mogendheden Verenigde Sta
ten en Groot-Brittannië. Als men het 
verleden en de internationale poli
tiek beter had gekend, had men ech
ter kunnen weten dat de kleine mo
gendheden mooie scenario's kunnen 
bedenken, maar grote mogendhe
den doorgaans aan hun eigen belan
gen de hoogste prioriteit geven. 
Zwitser maakt ook enkele kantteke
ningen bij het optekenen van herin
neringen; zij liggen in ons brein "he
laas niet opgeslagen alsof ze in steen 

zijn gehouwen". Zijn voorkeur gaat 
uit naar de heet van de naald opge
tekende gebeurtenissen in dagboe
ken, want herinneringen verande
ren, vermengen zich met andere in
drukken. 

Het RIOD verwierf in 1992 in foto
copy belangrijke Gestapo-documen
ten met betrekking tot Nederland, 
die zich in archieven te Moskou be
vinden. In de pers verschenen daar
over al eens berichten. Directeur 
C.M. Schulten wijdt in het jaarboek 
aandacht aan documenten over het 
Englandspiel. In de gehele discussie 
over dit beruchte Spiel komen ver
dwenen archieven steeds aan de 
orde. Zo verluidt, dat de Britten ma
teriaal zouden hebben vernietigd 
om sporen naar de ware toedracht 
uit te wissen. Er wordt echter ook 
gesuggereerd, dat de archieven nog 
steeds geheim worden gehouden 
met het oog op de stay-behind-orga
nisaties (geheime, niet te controle
ren organisaties, die bij een 'Sovjet
bezetting' actief hadden moeten 
worden), die na mei 1945 in West
Europa werden gevormd. 
Tijdens de oorlog had 'Berlijn' steeds 
veel belangstelling voor het Eng
landspiel en alle Gestapo-rapporten 
werden vanuit Den Haag onmiddel
lijk naar het Reichssicherheitshaup
tamt opgestuurd. In het jaarboek is 
(in het Duits) een uitvoerig rapport 
opgenomen over het verhoor van de 
agenten en wel het deel over de op
leiding van deze agenten in Enge
land. Schulten meent, dat de Russen 
ook in die opleiding waren geïntres
seerd en daarom nà de oorlog het 
rapport hebben bestudeerd. Het 
blijft overigens opmerkelijk, dat veel 
nieuwigheden via Moskou komen, 
omdat daar de archieven toegan
kelijk zijn - en wie kan zeggen, wel
ke verrassingen er nog wachten? 
Van de 'zusterinstituten' is thans 
L'lnstitut d'Histoire du Temps Pré
sent aan de beurt en Henry Rousso 
beschrijft ontwikkelingen in Frank
rijk. Het onderzoek naar het verzet is 
enigszins in de schaduw geraakt en 
meer nadruk valt op de rol van het 
Vichy-regime en de collaboratie van 
Petain c.s. 

N.D.J.Barnouw e.a., Oorlogsdo
cumentatie '40-'45- Vijfde jaar
boek van het Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie. Uitgeve
rij Walburg Pers. 240 p., f 39.50. 
ISBN 90 6011 876 6 
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Betrokken 

Als men het niet heeft, dan verlangt men er vurig 
naar en wordt er met inzet van leven voor gestre
den: vrijheid, democratie, bestaanszekerheid. 
Heeft men dit alles wel, dan wor-
den het na verloop van tijd van
zelfsprekendheden en krijgen des-

voor voorkeurstemmen sluiten niet alleen goed 
aan bij moderne, vaak meer kortstondige en spe
cifieke vormen van betrokkenheid, maar bieden 

de politieke partijen ook nieuwe 
mogelijkheden om iets van hun 
verloren bindingen met de kiezer 

interesse en onverschilligheid de 
overhand. San Verschuuren 

te herwinnen", aldus het SCP. 

Althans, zo lijkt het. Want het So- Maar hoe valt de geconstateerde 
ciaal Cultureel Planbureau (SCP) 
meldt daarentegen in het onlangs 
verschenen Sociaal en Cultureel 

INT R 0 verschuiving in interessesfeer ei
genlijk te verklaren? Omdat deze 
ontwikkeling zich niet alleen in 
Nederland voordoet, maar min of 
meer in alle hooggeïndustriali-

Rapport 1994, dat de maatschap-
pelijke betrokkenheid van Neder-
landers nog immer hoog is. Zo steeg het lidmaat
schap c.q. donateurschap van maatschappelijke 
organisaties van 1980 tot 1993 van bijna 14 mil
joen naar ruim 22 miljoen. Een substantiële terug
gang ziet men alleen bij politieke partijen en bij 
vrouwenorganisaties. De sterkste groei vond 
plaats bij organisaties die zich bezighouden met 
morele kwesties, natuur, milieu en internationale 
solidariteit. Met deze, deels nieuwe vormen van 
burgerlijk activisme blijkt Nederland internatio
naal zelfs koploper te zijn. Gemeten echter naar 
traditionele participatievormen (vakbonden, poli
tieke partijen) is Nederland vergeleken met zeven 
andere Europese landen juist hekkesluiter. Vol
gens het SCP hebben individualisering en ontide
ologisering niet geleid tot politieke apathie. "Er is 
zelfs veel voor te zeggen dat het afbrokkelen van 
traditionele, verzuilde verbanden de opkomst van 
nieuwe bewegingen en actievormen heeft gesti
muleerd". 

Dat het helemaal niet zo slecht gesteld is met de 
politieke interesse en betrokkenheid van de bur
gers wil niet zeggen dat er niets meer te wensen 
valt. Uit het rapport komt naar voren dat er een 
toenemende vraag is naar directere politieke in
vloed en dat die behoefte steeds minder aansluit 
bij het partijpolitieke aanbod. "Referenda, direct 
gekozen gezagsdragers en een groter gewicht 
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seerde landen, zal de verklaring gezocht moeten 
worden in zich algemeen voordoende sociaal-eco
nomische en sociaal-culturele veranderingen. La
ten we daarvoor bijvoorbeeld eens te rade gaan 
bij de bekende Duitse dichter en politiek essayist 
Hans Magnus Enzensberger, die over deze feno
menen de laatste jaren veel heeft gepubliceerd. 
Polemisch en niet zonder ironie constateert hij 
dat onze samenleving 'middelmatig' en 'middel
puntzoekend' is geworden. We citeren daarom 
maar eens uitvoerig uit zijn betoog: 
"De meerderheid van de bevolking wil van poli
tieke avonturen niets meer weten, ze wijst ieder 
ideologisch fanatisme af, totalitaire dromen en 
utopieën van welke aard dan ook zijn voor haar 
uiterst verdacht. Ook in het omgaan met conflic
ten laat deze meerderheid zich liever van de ge
matigde kant zien. De klassenstrijd is gereduceerd 
tot de jaarlijkse CAO-ronde. Minderhedenvraag
stukken worden het liefst omzichtig benaderd. 
Beroep doen op begrip en gezond verstand be
hoort tot het gedragspatroon. Ja, hier en daar 
grijpt zelfs de gedachte om zich heen dat alle te
genstellingen zich laten oplossen als de betrokke
nen maar tot een dialoog bereid zouden zijn." 
Wat als de-politisering gehekeld wordt, is een di
rect uitvloeisel van dit proces, aldus Enzensber
ger. "De participatie van burgers beperkt zich tot 
incidentele one issue-kwesties en betreft in de re-
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gel een vorm van verzet, dat doorgaans ook wel 
enig effect sorteert. Politiek wordt zodoende niet 
meer ervaren als de behoefte om 'geschiedenis te 
maken', maar als noodzakelijk verweer, enwel 
hoofdzakelijk tegen de eigen leiders en vertegen
woordigers. En wanneer deze 'noodweer' niet 
persé nodig is, richt de meerderheid zich op be
langrijker zaken, als ware het een luxe die men 
zich eindelijk veroorloven kan." 

Deze beschrijving is redelijk herkenbaar, maar 
onthult nog niet wat de drijfveren van die meer
derheid zijn en waaruit deze voortkomen. We la
ten Enzensberger daarover weer aan het woord: 
"Sociologisch en cultureel wordt onze maatschap
pij gekenmerkt door de welhaast onaantastbare 
hegemonie van de middle class. De olievlekachti
ge uitbreiding van deze ongehoord diffuse klasse 
was in de plannen van de theoretici niet voorzien. 
Decennialang gold de teloorgang respectievelijk 
de proletarisering van de middenstand, ook wel 
kleinburgerdom genoemd, als een uitgemaakte 
zaak. De weerbarstige werkelijkheid heeft de zor
gelijke vooruitzichten van de conservatieven net 
zo gefalsificeerd als de hoopvolle voorspellingen 
van de marxisten." 

Mediatisering 
Tegenwoordig beeldt een flinke meerderheid 
zich hardnekkig in dat ze tot de 'beterverdienen
den' behoren, aldus Enzensberger. "Algemeen er
kende eliten zijn niet meer voorhanden. Oplei
ding en cultuur, met of zonder aanhalingstekens, 
zijn vrijwel voor eenieder toegankelijk, maar de 
gebruikmaking ervan blijft vrijwillig; wie geen zin 
heeft zich daarmee in te laten, kan het ook zon
der ver schoppen; een optie waarvan miljoenen 
graag gebruik maken. De rijken zijn alleen nog 
maar te herkennen aan één gemeenschappelijke 
noemer: ze hebben meer geld. Ze beschikken niet 
over een eigen klassebewustzijn, een eigen le
vensstijl of een eigen ideologie; hun prestige ont
lenen ze louter aan geld. Titel of rang spelen geen 
rol. Een handelaar doet niet onder voor een gene
raal, een kok niet voor een hoogleraar, een voet
baltrainer niet voor een minister. In de plaats van 
stand en eer is de aanwezigheid in de media ge
komen, wat gekenmerkt wordt door vluchtigheid, 
en daarmee nauwelijks in staat is om jalouzie te 
wekken." 
"Wat is het resultaat van deze sociale en culturele 
mediatisering?", vervolgt Enzensberger. "Niet de 
gevreesde eenheidsworst, maar een gemeenschap 
met een uitzonderlijke veelkleurigheid. De mid
delmaat die heerst wordt gekenmerkt door een 
maximum aan variatie en diversiteit. Deze be
weeglijke menging wordt subjectief ervaren als 
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een toename van vrijheidsgraden, kansen, keuze
mogelijkheden. Maar het midden is niet louter 
een vrije-tijdsverschijnsel, maar de maat aller din
gen en de sleutel tot succes. Het economische en 
psychische bestaan van de meesten wordt door de 
middelmaat gewaarborgd, en wie denkt het te 
kunnen negeren begaat een riskante vergissing. 
Het gaat namelijk niet om een simpele rekeneen
heid, een statistisch gemiddelde, maar om een 
norm, die bereikt en gehandhaafd moet worden. 
En we hebben met een hoogwaardige middel
maat van doen, die zich op de wereldmarkt bewij
zen wil; daarom moet ze net zo concurrerend zijn 
als haar produkten, diensten en infrastructuren. 
Daartegen is niet eenieder opgewassen. Miljoe
nen verliezers blijven achter bij de eisen die dit 
onverbiddelijke paradijs stelt. De strengheid 
waarmee zij uitgesloten worden is de keerzijde 
van de heersende tolerantie." 

Massaconsumptie 
Hoe laat zich de centrale rol van de 'middenklas
se' (in termen van Enzensberger: het kleinburger
dom of de kleine bourgeoisie) in alle hoogontwik
kelde landen verklaren? Ze beschikt immers noch 
over het kapitaal, noch heeft ze directe controle 
over de produktiemiddel en. 
Volgens Enzensberger komt het doordat 'het 
kleinburgerdom' heden in alle hoogontwikkelde 
maatschappijen beschikt over de culturele hege
monie. "De wereld van de massaconsumptie is in 
beslissende mate door de opvattingen van de klei
ne bourgeoisie gevormd. Artikelen en reclame 
zijn projecties van zijn bewustzijn. Even impone
rend zijn zijn prestaties op het gebied van de im
materiële produktie. De organen van de boven
bouw worden overal door leden van de 'midden
klasse' ingenomen, en zo goed als alle 'stromin
gen', 'richtingen' en 'bewegingen' die in hoog
geïndustrialiseerde samenlevingen van belang 
zijn, worden geïnspireerd, gedragen en vormge
geven door de kleine bourgeoisie: van toerisme 
tot doe-het-zelf, van culturele avantgarde tot ste
debouw, van studentenbeweging tot ecologie, 
van cybernetica tot vrouwenbeweging, van duur
sport tot 'sexuele bevrijding', en ga zo maar 
door." 
Tenslotte krijgt de gevestigde politieke elite een 
draai om de oren: "Van alle maatschappelijke sec
toren toont het subsysteem van de institutionele 
politiek wel het geringste vermogen tot leren. 
Terwijl zowel de economische als de culturele we
reld snel, zelfs bijna verslaafd reageert op nieuwe 
uitdagingen, hebben de parlementaire organen, 
politieke partijen, staatsinstituties en vakbonden 
de traagheid van begrip tot eerste plicht verhe
ven. De 'centraal geleide politiek' is alleen maar 
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in beweging te krijgen door druk van buiten en 
van onderen, en dan nog maar schoorvoetend." 
Zo, genoeg stof tot nadenken, dunkt ons. 

Grenzeloos 
Dit nummer van Politiek & Cultuur opent met de 
redevoering van Paul Rosenmöller, fractievoorzit
ter van Groenlinks in de Tweede Kamer, tijdens 
de Algemene Beschouwingen in september over 
de begroting voor 1995 van het kabinet Kok. Kees 
Willemen levert er zijn scherp-getekende com
mentaar bij. 

In de opinie-rubriek twee interessante artikelen. 
Van Remko van Broekhoven ontvingen we een 
bijdrage over de machteloosheid die velen over
vallen is de afgelopen maanden bij het zien van 
beelden uit voormalig Joegoslavië en uit Ruanda. 
Hij pleit voor een brede bundeling van krachten 
om dit gevoel te lijf te gaan. De franse filosoof 
André Gorz veegt de vloer aan met het neo-Libe
ralisme en pleit voor 'n nieuwe identiteit voor 
Links. 

De betrokkenheid van de redactie van Politiek & 
Cultuur is grenzeloos. In dit nummer wordt veel 
aandacht besteed aan ontwikkelingen in het bui
tenland. Met maar liefst zes artikelen springen we 
de wereld over: van Cuba naar Zuid-Afrika, en via 
West-Papua en Hongarije naar onze zuiderburen. 
Hans Jürgen Burchardt belicht als ooggetuige de 
achtergronden van de Cubaanse crisis. De witte
broodsweken van de eerste democratische rege
ring van Zuid-Afrika onder leiding van Nelson 
Mandela zitten er op. Wat zijn de lessen, wat zijn 
de verwachtingen? Karel Roskam bericht erover. 
Evelien van den Broek heeft zich verdiept in de 
recente geschiedenis van West-Papua, het vroege
re Nieuw-Guinea. Wij vroegen haar voor P&C 
daarover te schrijven. Marc van den Muyzenberg 
liep stage in Hongarije en wist tijdens een blik
sembezoek van de Hongaarse minister Fodor aan 
ons land hem een interview af te nemen, dat we 
exclusief in deze P&C afdrukken, met een uitvoe
rige inleiding van de auteur. En tenslotte, Vlaan
deren. Sinds de federalisering van België een feit 
is, komt de vraag op naar de Vlaamse identiteit. 
Ludo Abicht, redacteur van het Vlaams Marxis
tisch Tijdschrift, hield daarover vorig jaar een 
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mooi en interessant betoog, dat we onze lezers 
niet willen onthouden. 

In het Fotokatern mooie foto's van Joop Reyn
goud. "Mijn grootste interesse gaat uit naar men
sen. Mensen in relatie tot elkaar en tot hun omge
ving. Fotografie legitimeert mijn aanwezigheid", 
bekent de fotograaf. In de rubriek Cultuur aan
dacht voor de groeiende betekenis van de relatie 
tussen stad en cultuur, waaronder de geleidelijke 
commercialisering van de stedelijke cultuur, in 
een artikel van Ton Bevers. 
Hans Groenewegen breekt deze keer een lans 
voor op het eerste gezicht 'onbegrijpelijke' poë
zie. En de boekenrubriek opent met de teleurstel
ling van Mark van Dongen over een onwillige 
BVD die historici alleen maar snippers uit de ar
chieven van de veiligheidsdiensten onder de neus 
wrijven. Jos van Dijk verkent de smalle morele 
marges van de journalistiek en stuit op de ver
schillende grenzen van journalist Kuitenbrouwer 
en minister van Ontwikkelingssamenwerking Jan 
Pronk. Joop Morriën tenslotte uit zijn tegenstrijdi
ge gevoelens na lezing van een boek over het po
litieke gekrakeel vóór de politionele acties in In
donesië. 

In het volgende nummer van P&C zullen we uitge
breid ingaan op de geschiedenis van de sociaal
democratie, onder het motto 100 jaar sociaal-de
mocratie: een geschiedenis van breukvlakken. 

Toekomst P&C 
Na ruim 50 jaar (vanaf 1935 met uitzondering van 
de oorlogsjaren) uitgegeven te zijn door de Com
munistische Partij van Nederland is dit tijdschrift
na de opheffing van de CPN nu bijna drie jaar ge
leden- zelfstandig verder gegaan. Bestuur en re
dactie van P&C kregen indertijd per besluit van 
het opheffingscangres een 'erfenis' om de uitga
ve te kunnen garanderen 'voor tenminste drie 
jaar'. De verwachting was dat in drie jaar wel zou 
blijken of er voldoende basis is voor een zelfstan
dig voortbestaan. Omdat de derde jaargang er 
bijna opzit, zijn bestuur en redactie begonnen 
met zich te bezinnen op de toekomst van dit blad. 
Het volgende nummer van Politiek & Cultuur zal 
hierover nadere informatie verschaffen. 

San Verschuuren is redacteur van P&C 
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Tweedeling en 
politieke onmacht 

De Duitse liberale socioloog Dahrendorf spreekt 
en schrijft al jaren over een onderklasse in de wes
terse samenleving. Zijn 'tweederde maatschappij' 
geldt feitelijk in de kern ook voor ons land. Er is 
een ruime meerderheid die haar 
ambities - met alle verschillen 

ten willen aangeven. Allereerst het onderwijs. 
Kom tot een vele aspectenomvattend plan voor 
de opvang van nieuwkomers en werk de wacht
lijsten echt allemaal weg. Verder denk ik aan 

meer ruimte voor lokale initiatie
ven op het punt van het scheppen 

die daarin zijn aan te merken -
weet te verwezenlijken. Er is ech
ter een grote, te grote groep 

Paul Rosenmöller 
van werk. Daarnaast noem ik de 
veiligheid. Creëer op zijn minst op-
vangmogelijkheden voor junks, 

voor wie dat niet geldt. Door een 
opeenstapeling van problemen 
voelen ze zich geïsoleerd: geen 
werk, vaak generatie op genera-

POLITIEK 
zwervers en daklozen, zodat je het 
probleem beheersbaar maakt en de 
mensen van de straat gehaald wor-

tie; slechte huisvesting; een laag 
opleidingsniveau en ook etni-
sche herkomst is sowieso een reden in dit land 
voor minder kans op werk en goede huisvesting. 
Een groep met een eigen belevingswereld, met ei
gen normen, een groep, zoals Dahrendorf zegt, 
die eigenlijk geen deel wenst uit te maken van de 
gevestigde samenleving, die zich uitgesloten 
voelt of uitgesloten is. Een groep waarin de apa
thie overheerst en als iets de dood in pot van de 
democratie is, is het wel apathie. 

De bestrijding van de moderne armoede dient dus 
een doel op zichzelf te zijn. Het rapport van het 
Sociaal Cultureel Planbureau waarschuwt niet 
voor niets voor een tweedeling in onze maat
schappij. Volgens het rapport leven 300.000 huis
houdens zowel objectief als subjectief onder het 
bestaansminimum. Dat betekent dat zij te weinig 
geld hebben. Voor die mensen geldt zeker dat als 
de tandarts uit het ziekenfonds gaat, het echt een 
paar tandjes minder wordt! 
De nationale politiek wordt echter gekenmerkt 
door een overdosis aan politieke onmacht. We 
mogen echter onze ogen niet sluiten voor de pro
blemen die er zijn in onze samenleving en met 
name in de grote en middelgrote steden. Vandaar 
dat Groenlinks het kabinet oproept te komen tot 
een masterplan. Ik zou daarvoor een aantal pun-
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den en in opvangvoorzieningen te
rechtkomen. Als het gaat om 
'blauw' op straat zeg ik: hef de Ko-

ninklijke Marechaussee in belangrijk mate op en 
school de leden daarvan om tot politieagenten. 
Dat kost geen geld en daarmee beantwoordt men 
aan het gestelde doel. Ten aanzien van de huis
vesting denk ik aan de druk op de onderkant van 
de woningmarkt. Wij willen ervoor pleiten om 
45.000 woningen extra te bouwen in de sociale 
sector en te financieren door de beperking van de 
hypotheekrenteaftrek. 

Herverdeling werk 
De tweedeling manifesteert zich ook op de ar
beidsmarkt. Er is in dit land sprake van een krank
zinnige situatie. Velen hebben namelijk werk, ter
wijl zij daarbij een hoge produktiviteit hebben en 
daarom maar een kleine kans om gezond het 
65ste levensjaar te bereiken. Aan de andere kant 
is er een grote groep die geen betaald werk ver
richt. Het is tijd voor rigoureuze maatregelen. Las
tenverlichting en loonmatiging kunnen niet de 
enige antwoorden zijn. Herverdeling van werk is 
wat ons betreft de centrale opgave voor de ko
mende tijd. Die herverdeling kan fiscaal gestimu
leerd worden. Wij hebben het volgende voorstel. 
Stimuleer arbeidsduurverkorting door een bo
nus/malusregeling in te stellen. Dat betekent dat 
werkgevers die contracten aanbieden met minder 



dan 32 uur een bonus krijgen en dat werkgevers 
die contracten met meer dan 32 uur aanbieden 
een boete krijgen. Die regeling zou budgettair 
neutraal kunnen zijn. Om de werknemer te prik
kelen zul je het werknemersdeel van de WW-pre
mie kunnen differentiëren, zodat je een mogelijk 
loonopdrijvend effect in ieder geval voorkomt. 
Beide maatregelen zouden budgettair neutraal 
kunnen zijn. Deze kwestie een rol laten spelen in 
het nader overleg, heeft inmiddels, blijkens een 
brief aan de Tweede Kamer, de sympathie van de 
FNV. 
In de strijd tegen de langdurige werkloosheid is 
de sociale norm belangrijk geworden. In het de
bat van drie weken geleden zijn de minister-presi
dent en ik tot een conclusie gekomen, dat de so
ciale norm geconcretiseerd zou moeten worden 
tot één procent vermindering van het aantallang
durig werklozen als onderdeel van de beroepsbe
volking. Tot mijn zeer grote teleurstelling vind ik 
die norm van één procent in geen enkel stuk te
rug. Ik realiseer mij goed, dat de toezegging op 
dit punt bij de minister-president uit zijn tenen 
kwam, maar ik vind dat er sprake is van minach
ting voor een debat als je de uitkomst ervan niet 
haar weerslag laat hebben in de officiële stukken. 
Ik doe immers mijn werk niet voor niets! 

Het kabinet gaat regeren terwijl het de economi
sche wind mee heeft. Het extra geld dat beschik
baar is, wordt nagenoeg allemaal aangewend 
voor de reductie van het financieringstekort. Dat 
is belangrijk en dat moet zo blijven. Maar de Eu
ropese norm is gehaald. Het is dus zeer verdedig
baar, dat een deel van het extra geld geïnvesteerd 
wordt in de sociale politiek. iets minder dan de 
helft van de meevaller besteden voor mensen die 
op dit moment nog zonder werk zitten: daarvoor 
hebben we twee ideeën. 
Ten eerste, het plan van het kabinet om 40.000 
banen te creëren in de zorgsector, de kinderop
vang, de veiligheid etc., zou men met 20.000 kun
nen uitbreiden. Dan komt men uit op 60.000 ba
nen en dat is precies één procent van de sociale 
norm. En ten tweede: handhaaf de koppeling tus
sen lonen en uitkeringen. Sterker nog, herstel 
deze koppeling, want de inkomens groeien we
derom uit elkaar. Dat is een verkeerd signaal. Dit 
geldt voor mensen met een uitkering en voor 
mensen met een AOW-pensioen. Ik richt mij nu 
vooral tot de PvdA, maar ook tot de fractie van 
D66. De leden van die partijen spreken veelal over 
een gelijke inkomensontwikkeling. Sterker nog, 
zij menen dat de sterkste schouders de zwaarste 
lasten moeten dragen. Zij moeten dan ook kie
zen. Zij moeten hun stelling waarmaken of op
houden met het houden van deze verhalen, want 
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ze zijn nog nauwelijks geloofwaardig als je op 

een rijtje zet wat er de afgelopen jaren is ge
beurd. De cijfers zijn hard, maar daarom niet min
der waar. 

Energieheffing 
De economische groei heeft ook zijn keerzijde: de 
ecologische schade. De economische groei leidt 
tot meer energieverbruik, meer mobiliteit en 
meer vervuiling van natuur en milieu. In een situ
atie waarin de economische groei niet meer het
zelfde zou mogen zijn, zoals het kabinet bij zijn 
aantreden heeft gezegd, moet daar dus een af
doende antwoord op komen. De bewindslieden 
zeggen terecht dat de C02-reductiedoelstelling 
onverkort gehandhaafd dient te blijven. Die doel
stelling zal echter niet gehaald worden. Het kabi
net moet het beleid aanscherpen. Dat zal nodig 
zijn: het element van de traditionele economische 
groei is daar nog eens een zelfstandig extra ele
ment voor. De regering moet nu reeds beslissen 
over de noodzakelijke energieheffing. Als men te 
lang wacht op de internationale ontwikkelingen, 
zal de heffing niet op 1 januari 1996 in kunnen 
gaan. Nu iets beslissen en de voorbereiding in 
werking laten treden betekent niet dat je afstand 
neemt van je prioriteit: trachten dat in Europees 
verband zo snel mogelijk te regelen. 
Tegen de achtergrond van de economische groei 
en de gevolgen voor natuur en milieu is bezuini
gen op energiebesparingssubsidies en milieu-on
derzoek natuurlijk helemaal het verkeerde sig
naal. Ook het natuurbeleid is bij dit kabinet tot 
nu toe in slechte handen. Het debat vorige week 
in de Eerste Kamer heeft bevestigd dat een zo be
langrijk internationaal erkend natuurgebied als 
de Waddenzee zal worden aangetast door gasbo
ringen, terwijl de milieu-effecten onvoldoende 
helder zijn en de noodzaak niet is aangetoond. 
Langelo is nog in beraad, maar komt er nu echt 
een onafhankelijke beoordeling van de noodzaak 
van die gasopslag? 
Met deze eerste begroting maakt de heer Kok de 
verwachtingen niet waar. De progressieve meer
derheid maakt ruim baan voor een te liberale 
koers. Onze alternatieven liggen op tafel. Het zijn 
realistische alternatieven, maar ze gaan in een an
dere richting: in een richting die de minister-presi
dent toch zou moeten aanspreken. Ik heb de 
hoop daarop nog niet verloren. 

Paul Rosenmöller is fractievoorzitter van 
Groenlinks in de Tweede Kamer. 

Deze tekst is een ingekorte versie van de bij
drage van Paul Rosenmöller aan de Algemene 
Beschouwingen van 21 september 1994. 



:~--------------------------------------
7 

Een nieuwe identiteit 
voor links 

Vroeger kon rechts haar eenheid tot stand bren
gen door steun aan de modernisering van het ka
pitalisme te combineren met een agressief en ver
overingslustig nationalisme. Het 
uiteenvallen van de vroegere 

gebieden aan de heerschappij van de economi
sche rationaliteit onttrokken (gezondheidszorg, 
sociale woningbouw, onderwijs, oudedagsvoor-

zieningen, enzovoorts), waar de 
prioriteiten en criteria van de 

dorps- en leefgemeenschappen 
werd in zekere zin gecompen
seerd met patriottische dweperij. 

André Gorz 
winstmaximalisatie niet langer 
van kracht zijn. 

Deze combinatie is niet langer 
mogelijk. Want de dweperij met 
nationalisme en tradities keert 
zich heden ten dage juist tegen de 

OPINIE 
Sociaal-etatismef 

De verzorgingstaat heeft echter 
het wezen van de economische ra
tionaliteit en de overheersende 
dynamiek van haar wetmatighe
den niet aangetast. De inperking 

modernisering van het kapitalis-
me: tegen de mondialisering van 
markten, kapitaal en arbeidsdeling. Chauvinisme, 
racisme en vreemdelingenhaat, die in vroeger da
gen de expansie van het kapitalisme ideologisch 
schraagden, zijn tot een reactionaire kritiek ge
worden op een in essentie technocratisch en va
derlandsloos kapitalisme. Dit kapitalisme kan het 
traditionele nationalisme met zijn militaire kracht 
niet meer gebruiken. Haar wapens zijn tegen
woordig de technische voorsprong, beheersing 
van markten en controle over de informatiestro
men. Rechts moet dus thema's zien te vinden 
waarin de conservatieve rebellie zich kan afreage
ren terwijl tegelijkertijd de actuele modernisering 
van het kapitalisme wordt gediend. Die thema's 
zijn gevonden, eerst in de Scandinavische landen, 
toen in de VS en daarna in Europa. Het betreft de 
revolte van de belastingbetaler, het anti-bureau
cratisme en de demonisering van staatsingrijpen. 

Deze thema's hebben een duidelijk neo-liberale 
dimensie. Ze herstellen een economisch liberalis
me in ere, dat de arbeidsbeweging en de verzor
gingsstaat gedurende anderhalve eeuw fors had 
weten in te perken. In de strijd om de beperking 
van de levenssferen waar de wetten van de markt 
heersen, heeft links zich gevormd en kracht ge
kregen. Of anders gezegd: links heeft belangrijke 
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van de gebieden waar deze heersen berustte lou
ter op een versterkte interventie van de staat. 
Deze staatsinterventie leidde niet tot een andere 
produktiewijze, tot andere maatschappelijke ver
houdingen, tot een andere wijze van leven en 
werken, waarin nieuwe wetmatigheden heersen 
en op zich zelf staande waarden bepalend zijn. In 
de mate waarin de verzorgingsstaat berust op een 
versterkte heerschappij van een normerende en 
formaliserende bureaucratie is die verzorgings
staat het diametrale tegendeel van het libertaire 
streven naar individuele en collectieve emancipa
tie. Dat waren toch de wezenlijke strijdpunten 
van links. In plaats van de macht van het individu 
te vergroten over zijn leven, over de resultaten en 
de wijze van zijn sociale werkzaamheden, wordt 
het naast aan die van het kapitaal, aan de eigen 
macht van de welvaartsstaat onderworpen. In ruil 
voor sociale zekerheid wordt het individu van zijn 
autonomie beroofd. 

Omdat gouvernementeel links zich in het sociaal
etatisme heeft vastgebeten, waarvan de fiscale 
grenzen even duidelijk zijn als de bureaucratische 
belasting, kan rechts de erfenis van het streven 
naar bevrijding van links overnemen door een po
litiek die de verzorgingsstaat afbouwt, de belas-
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tingdruk vermindert, die dereguleert en deregle
menteert, en die de ontwikkeling van de com
plexe samenleving aan de zogenaamde neutrale 
en vrije, want aan de macht en de wil van mensen 
onttrokken, krachten van de markt overlaat. Bin
nen de context van een chronisch gebrek aan ge
garandeerde arbeidsplaatsen is er zelfs sprake van 
een verbluffende omkering van het politieke 
coördinatensysteem. Rechts probeert de werkne
mers met een vaste, hooggekwalificeerde baan 
ertoe te bewegen zich als een jaloerse eigenaar 
van het krappe goed arbeidsplaats te gedragen. 
Ze probeert die werknemer te verbinden met de 
traditionele middenklasse en ondernemers om 
die arbeidsplaaten en het bijbehorende loon te
gen de druk te beschermen van een groeiende 
massa werklozen, zowel autochtone als van mi
granten. De ideologie van de individuele presta
tie, behoud van de arbeidsplaats, de identificatie 
met betaalde arbeid, het zijn 
rechtse thema's geworden. Met 
als doel delen van de arbeiders
klasse te winnen voor een nieuwe 
nationaahproduktivistisch bond
genootschap ten gunste van de 
modernisering van het kapitalis
me. Traditioneel links heeft zich 
een beslissend deel van haar ideo
logie en sociale basis door rechts 
laten ontnemen. Vandaar de ver-
warring en twijfel aan de verdere geldigheid van 
het links-rechts-schema. 

Onderdrukte klassef 
Juist de autononomie van het individu is een the
ma dat voor de oriëntatie van links maatgevend 
zou moeten zijn. Want een centrale vraag van de 
moderne post-industriële samenleving is op welke 
manier de besparing van arbeidstijd aangewend 
zal worden. Het conservatieve antwoord, dat tra
ditioneel links en rechts gemeenschappelijk heb
ben, bestaat uit het blijven hameren op de gren
zeloze expansie van loonarbeid en de wareneco
nomie. Op die manier moet de loonarbeidsmaat
schappij worden gered en kunnen voor het kapi
taal nieuwe renderende gebieden worden geo
pend (hoger onderwijs, dienstverlening, gezond
heidszorg). Links zou zich er op moeten richten de 
besparing van arbeidstijd als het vrijmaken van 
tijd te beschouwen, dankzij welke individuen in 
staat zijn om zich te onttrekken aan de kapitalisti
sche dwangmatigheden van de economische ra
tionaliteit. Niet door het kapitaal en de econo
misch rationele loonarbeid af te schaffen, zoals 
traditionele communisten dachten, maar door 
deze een begrensde en beperkte functie in de 
ontwikkeling van de samenleving te geven. Het 
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benutten van de mogelijkheden van de techniek, 
niet om de heerschappij van apparaten over het 
leven, de consumptie en de besteding van onze 
tijd te versterken, maar om het individu vrij te ma
ken van de sociale megamachine. De macht en 
zeggenschap over de inrichting van het eigen le
ven en de eigen ontwikkeling te vergroten - dat 
zijn de alternatieven die heden ten dage de links
rechts tegenstelling bepalen. Dit centrale conflict 
is zichtbaar op tal van gebieden en in tal van vor
men. Waar het in z'n algemeenheid om gaat is de 
manier waarop de samenleving gebruik maakt 
van de krachten die ze zelf heeft voortgebracht, 
de techniek en de organisatie van de produktie 
die nu massawerkloosheid veroorzaken. Absoluut 
nieuw is dit niet. De onderdrukte klasse heeft al
tijd gestreden om een collectieve toeëigening van 
de middelen waarmee de samenleving zichzelf 
produceert. Nieuw is wel dat die onderdrukte 

klasse overal is, dat ze niet meer 
door haar positie in het produk
tieproces is te definiëren, en dat 
de middelen waarvan ze het col
lectieve eigendom nastreeft, niet 
meer produktiemiddelen in de 
klassieke zin van het woord zijn. 
De heerschappij over mensen 
vindt zowel in als buiten het pro
duktieproces plaats; zowel in het 
we;-k als in de vrije tijd. Er is nog 

steeds een centraal conflictpunt, maar er zijn 
geen hoofdfronten meer. De strijd om de toeëige
ning is in wezen een strijd om van de (technische, 
administratieve, financiële, commerciële) appara
ten ruimte, die door de groeiende produktiviteit 
in principe beschikbaar komt, op te eisen en te 
onttrekken. Het economische systeem dwingen 
om de besparing van de arbeidstijd ter vrije be
schikking van de samenleving te geven, waarin de 
economische rationaliteit niet meer heerst. Te 
strijden voor de uitbreiding van de autonome 
ruimte, die aan de warenlogica is onttrokken. Het 
richten van de economische, technische ontwikke
ling op de herovering van de tijd, leefwereld, con
sumptie en sociale verbanden van het individu. 
Dat is in grote trekken het perspectief van links, 
die zich tot taak stelt om de emanciperende po
tenties van de post-industriële beschaving te be
nutten. 

Dit artikel is eenvertaling van het voorwoord 
dat de Franse filosoof André Gorz heeft 
geschreven voor de nieuwe druk van zijn boek 
Kritik der ökonomischen Vernunft, Rotbuch, 
Berlijn. 
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Diagnose van de 
machteloosheid 

Het spektakel dat zaterdag zes augustus plaats
vond, had alle kenmerken van een rituele dans. 
Afwisselend plechtig bezwerend, luidkeels 
schreeuwend en met een snik zin
gend, toonden tientallen beken-

dan wel met een acceptgiro-kaart. 
Het lijkt niet meer dan logisch - en vanuit het 
oogpunt van solidariteit of naastenliefde zeer ge-

zond - dat wie waarneemt hoe 
mensen elkaar afslachten, daar 

de en tienduizenden 'gewone' 
Nederlanders dat ze hun mede
mensen in Ruanda een warm hart 

Remko van Broekhoven 
boos dan wel verdrietig van 
wordt. Triester, hoewel minstens 
zo logisch, is het dat we niet direct 

toedroegen. Anderhalf miljoen 
anderen bekeken de Nationale 
Actie Ruanda vanuit hun huiska
mer op tv, waar zes zenders ieder 

OPINIE 
middelen zien om verdriet of woe
de in effectieve actie uit te druk
ken. Waarop we ons afkeren van 

weg-zappen zinloos maakten. 
Vier maanden lang was de span-
ning opgebouwd, voor het tot deze climax kwam. 
De eerste verwarrende berichten over de slach
ting in Ruanda. De eerste gruwelijke beelden van 
apathische, uitgemergelde of simpelweg dode 
mensen. De eerste aarzelende ingezonden brie
ven, waarin verontwaardigd vergelijkingen wer
den getrokken tussen zwarte, Ruandese en blan
ke, Bosnische doden, om vervolgens tot ingrijpen, 
snèl ingrijpen op te roepen. En toen de niet meer 
te stoppen stroom van noodkreten: 'Hoe lang 
gaat dit nog door?!?'; 'We moeten nu iets 
doen!!!'; 'Ik weet het ook niet meer .. .'. Retorische 
vragen; woedende uitroepen; stilten vol twijfel, 
gedeponeerd op de U-pagina, het eindstation 
voor menig individueel idee. Tenslotte was er dan 
die avond waarop de machteloosheid even verge
ten werd. "Je kunt wel thuis blijven zitten," zei 
een mevrouw op het museumplein tegen een 
Volkskrant-verslaggever, "maar daar voel je de 
sfeer niet. dat speciale gevoel dat we er allemaal 
iets aan doen." Voor de zoveelste keer keek 'Ne
derland' naar kreperende mensen, riep hard hoe 
hartverscheurend dat was, en schreef een giro uit. 
Eventjes was er de illusie van interactiviteit, een 
term die niet voor niets in de mode is geraakt. 
Wat we thuis ook op tv zien, we kunnen er 'iets' 
aan doen, is het niet met de afstandsbediening, 
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de grote boze wereld, of juist op
gaan in een 'interactief' ritueel; 
terwijl ondertussen in een ander 

Afrikaans land de aspirant-doden al weer zijn op
gestaan. 
In een tijd dat schaamte en medelijden zo open
lijk worden getoond, moet dit alles wel cynisch 
klinken. Veel cynischer echter is in wezen dat 
Westerse staten weigeren rechtvaardige ruilver
houdingen aan te gaan met 'arme' landen, terwijl 
ingrijpen afhankelijk lijkt te zijn van de politiek
economische dan wel publicitaire waarde die het 
betrokken landje heeft. Ruanda is daar het eerste 
voorbeeld niet van, evenmin het laatste. En wan
neer professionele probleemoplossers als politici, 
militairen en economen er niet in slagen structu
rele oplossingen aan te dragen, is dàt de alles 
overtreffende trap van cynisme: van individuen 
voortdurend incidentele kapitaalinjecties vragen. 
Maar de marges van de maakbaarheid lijken niet 
slechts smal wanneer het om Ruanda, Bosnië of 
het Braziliaanse regenwoud gaat. Wie ziet dat het 
kabinet zijn eigen Nationaal Milieu Beleidsplan 
niet weet uit te voeren, maar wel een uitbreiding 
van Schiphol, een Betuwelijn en een TGV in het 
Groene Hart doordrukt, ontgaat elke lust om de 
compostbak braaf buiten te blijven zetten. Wie na 
jaren van bezuiniging, loonmatiging en winststij
ging te horen krijgt dat volledige werkgelegen
heid een illusie is, rest de individuele aanpak: net-



werken, omscholen of de sollicitatie-club, om er 
vervolgens achter te komen dat ook voor de 'per
soon als produkt' in negen van de tien gevallen 
geen werk is. En wie zijn stem uitbrengt op een 
progressieve partij die buitenspel blijft staan of 
een zich progressief noemende partij die in een 
paarse roes uitverkoop houdt, rest slechts het be
sef van de eigen onbetekenendheid. 

Marxistische menhirs 
Dit- al dan niet bedrieglijke- besef is er altijd al 
geweest onder degenen die veroordeeld leken 
tot de witte vlakken in de geschiedenisboeken: de 
huisvrouwen, soldaten en al die andere acteurs 
van 'bijrollen', wiens bestaan in de schaduw al
leen maar het licht kon vergroten dat gericht 
stond op de staatsmannen, de generaals en de 
schaarse andere hoofdrolspelers. Hier luidt de 
vraag echter waarom machteloosheid nu - in het 
Westen in het algemeen, en in 
Nederland in het bijzonder -
wijdverbreider zou zijn dan vroe
ger, tot een mate waarin ze zelfs 
bestuurders en andere maat
schappelijk actieven bevangen 
heeft. 
Het antwoord dat hier gegeven 
wordt, begint en eindigt met een 
paradox. De eerste - slechts 
schijnbare tegenstrijdigheid 
luidt dat aan de ene kant grote delen van de we
reld en het beeld dat we van haar vormen, worden 
verscheurd door etnische twisten, postmoderne 
onzekerheid en ongebreideld egoïsme; terwijl aan 
de andere kant nooit eerder in de historie zoveel 
vormen bestonden van internationale produktie 
en distributie, coöperatie en communicatie; en dat 
nog wel onder één en dezelfde vlag: die van de 
Vrije Markt en de Liberale Democratie. Bijna hon
derdvijftig jaar geleden - China lag nog groten
deels verscholen achter haar massieve muur -
voorspelden twee bebaarde profeten uit Duits
land de verwesterlijking van de wereld: "De bour
geoisie trekt door de snelle verbetering van alle 
produktiewerktuigen, door de oneindig verge
makkelijkte communicaties, alle, ook de meest 
barbaarse naties binnen de civilisatie. De lage prij
zen van haar waren zijn de zware artillerie waar
mee zij alle Chinese muren plat schiet, ( ... ) In één 
woord: zij schept zich een wereld naar haar eigen 
beeld." In hun ergste nachtmerries zullen de au
teurs van het Communistisch Manifest niet ver
moed hebben dat de door hen voorspelde ver
bondenheid van de wereld inderdaad verwezen
lijkt zou worden, maar wel gepaard zou gaan met 
een verscheurdheid die in hun dagen juist verwe
zen leek te zijn naar de vuilnisbelt van de geschie-
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denis. Vandaag de dag heeft het gros van de Wes
terse intellectuelen Marx en Engels ingeruild voor 
Fukuyama en Lyotard, ziet zelfs China zich opge
stoten in de vaart der consumerende volkeren, en 
wagen slechts enkele Gallische dorpjes als Noord
Korea of Cuba het nog tegen te stribbelen. Het 
lijkt een uitgemaakte zaak dat hun waterige to
verdrank, marxistische menhirs en valszingende 
bard niet meer opgewassen zijn tegen de Caesars 
van vandaag. Maar die Caesars, zo blijkt in steeds 
verontrustender mate, zijn weer absoluut niet 
berekend op de problemen die ze erbij hebben 
gekregen met de opheffing van het Oostblok: de 
extra migratie, de beroerde toestand van het mi
lieu in landen als Polen en de DDR, en het etnisch 
explosief dat in bijna ieder stukje Oost-Europa 
smeult. En dat terwijl het Westen zelf problemen 
te over heeft die in het feestgedruis van de afge
lopen jaren nog te weinig onderkend zijn. 

De wereldwijde milieucrisis is zo'n 
probleem, dat - geworteld als het 
is in de natuur - mensenwerk 
dreigt te ontglippen. Hetgeen tot 
een haast opgewekt fatalisme 
leidt waarin we verklaren dat de 
mens er toch aan gaat, zodat we 
nu ook geen moeite hoeven of 
kunnen doen om de milieuvernie
tiging te stoppen. Een ander pro-
bleem dat onze pet te boven gaat: 

de alsmaar toenemende kloof tussen haves en 
have nots: enorm op wereldschaal, maar ook al
leszins 'respectabel' in ons eigen Nederland, waar 
40.000 miljonairs leven tussen honderdduizenden 
anderen die onder, op, of net even boven het so
ciale minimum zweven. 
Door hun eigen grootschaliger en diepgaander 
karakter, maar ook dankzij de ontwikkeling van 
communicatie- en transportmiddelen zijn al deze 
problemen de afgelopen tientallen jaren duidelij
ker zichtbaar, tastbaar en zelfs voelbaar gewor
den voor de bewoners van het Westen. 'Een beter 
milieu begint bij jezelf' toont de proporties die 
het probleem heeft aangenomen, de onontkoom
bare aanwezigheid ervan in ons eigen bescheiden 
bestaan. Van de armoede in Afrika kunnen we in 
het beste geval afstand nemen met een druk op 
de afstandsbediening (what's in a name ... ) , ter
wijl we in de straten van onze steden moeten sla
lommen om zwervers, junkies en al die andere lo
sers van de villawijk die Nederland op wereld
schaal is. En met een beetje pech lopen we letter
lijk tegen de Bosniërs aan die tegenwoordig de 
hoofdmoot van 'onze' asielzoekers vormen. Het 
conflict dat hen verdrijft, zou in de negentiende 
eeuw slechts de meest bevoorrechte Nederlanders 
bereikt hebben; maar omdat nu bijna elk huis-
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houden krant, radio en tv bezit, zijn we allemaal 
getuige van de wijze waarop men elkaar in Sara
jevo afschiet. 
Al met al is dus niet alleen ons sociale systeem, 
maar ook de problematiek die het oproept- of in 
ieder geval niet oplossen kan - omvattender dan 
ooit tevoren. Daarmee is de tweede paradox ge
geven: tegenover de door het 20e eeuwse kapita
lisme gecollectiviseerde crises staat een burger die 
zich zelden meer geïsoleerd kan hebben gevoeld 
dan nu: ontdaan van het verwarmende vertrou
wen dat Grote Verhalen als christendom of com
munisme inboezemden; ontnuchterd door de 
schipbreuk van solidariteitsidealen in het 'reëel 
bestaande socialisme'; en eens te meer aangewe
zen op nietsontziend eigenbelang, een egoïsme 
dat altijd - of nu gewonnen of verloren wordt -
eenzaam maakt. Zeker voor wie zich, tegen 'be
ter' weten in, vastklampt aan een elementair ver
antwoorde! ij kheidsgevoel. 

Economische orenmafia 
Het virus van de machteloosheid is vergelijkbaar 
met Multiple Sclerose, die onverbiddelijke aan
doening van het centrale zenuwstelsel. Zoals elke 
extra aanval van MS de ziekte verergert, versterkt 
machteloosheid zichzelf naarmate ze vaker tot ui
ting komt in vruchteloze politieke activiteit of 
volgehouden passiviteit. Niet alleen de eigen on
macht tegenover internationale ontwikkelingen, 
maar ook de verbroken verkiezingsbelofte, de 
voor de vorm bijeengeroepen inspraakavond en 
de tot stoomafblazen beperkte demonstratie: 
stuk voor stuk slaan ze deuken in het zelfvertrou
wen van de burger die niet over een lange politie
ke adem beschikt. En hoezeer het begrip klasse 
anno 1994 ook uit de gratie mag zijn geraakt: in 
de regel is dat vooral de Nederlander met de min
ste opleiding, inkomen en bezit. 
Grote delen van de volwassen Nederlandse bevol
king gaan gebukt onder deze bijzondere vorm 
van MS die de sociale zenuw langzaam maar ze
ker aantast en het burgerschap verlamt. Het is een 
ziekte die door politici die zich als dokters presen
teren maar in feite kwakzalvers zijn, nog verer
gerd wordt. Hun herhaalde gehamer op individu
e!e verantwoordelijkheid (moralistisch opgevat 
als schuld) voor collectieve problemen als milieu
vervuiling, criminaliteit of werkloosheid maakt al
leen maar machtelozer. 
De reactie op dit recept van de 'economische 
orenmafia' (K.D. van Kampen in de Volkskrant, 3-
2-94) wisselt: we doen afstand van maatschappe
lijke idealen, zodat we ook niet langer gefrus
treerd hoeven te zijn wanneer sociale strijd zon
der resultaat blijft; of we proberen te behalen 
wat onhaalbaar heet te zijn, en begeleiden dat 
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met een overmaat aan eigen moralisme ('Het 
moet! Het moet! Het moet!'). Waarop we ons als
maar onbeduidender voelen, tot er geen enkele 
activiteit overblijft en het bestaan als burger fei
telijk beëindigd is. 

Doorbraakbeweging 
Maar machteloosheid kent een medicijn: vorming 
van macht. Dit mag klinken als het recept van een 
dokter die de verlamde vraagt eens op te staan en 
een wandelingetje te maken, maar berust een
voudigweg op het besef dat machteloosheid niet 
onvermijdelijk is. De postmoderne overtuiging 
dat Grote Verhalen geen totale antwoorden bie
den, hoeft niet noodzakelijkerwijs te leiden tot 
verlammende onzekerheid. Ze kan zich ook uiten 
in gezond wantrouwen tegenover autoriteiten -
zeker waar die antwoorden schuldig blijven op 
bestaansbedreigende problemen- en niet minder 
weldadig vertrouwen in eigen kunnen. 
Dit vertrouwen - onmisbaar element van een te
gengif- ontstaat pas echt wanneer we een samen
hangend begrip van ecologische, economische en 
politieke crises en de radicale aard van hun aanpak 
koppelen aan stappen die door individuen kunnen 
worden gezet, hier en nu. Dus is het werken aan 
een beweging die het grootschalig gevecht met 
politieke en economische elites combineert met de 
kleinschalige praktijk van de alternatieven die ze 
preekt; een beweging die afzonderlijke organisa
ties en individuen op prioriteiten in gezamenlijke 
actie brengt; een beweging die een doorbraak uit 
de kaders van het kapitaal niet tot dogma verheft 
noch als noodzaak schuwt. 
Zo'n brede, bundelende Doorbraakbeweging kan 
vele uiteenlopende initiatieven en activiteiten 
omvatten: de opvang van politieke vluchtelingen 
in kloosters, en de vorming van eigen democra
tisch bestuurde bedrijven; de blokkade van het 
onderwijsministerie en de staking in de Rotter
damse haven; de ondersteuning van progressieve 
parlementariërs en de boycot van vervuilende 
produkten. Maar: om de dubbele paradox op te 
heffen die de mens van de 21e eeuw machteloos 
dreigt te maken, miniem als hij lijkt in het licht 
van crises die naar hun maximum toegroeien, 
dient zo'n beweging ook verscheidenheid te ver
binden met eenheid- om eens een woord te ge
bruiken dat niet van deze tijd lijkt; een eenheid 
die wordt gestimuleerd door gemeenschappelijke 
organen van debat en daadkracht. Er is geen en
kele goede reden waarom we niet ons eigen me
dicijn aanmaken en de draak steken met een ziek
te die uiteindelijk op inbeelding stoelt. 

Remko van Broekhoven is een van de initiatief
nemers van de Derde Kamer. 
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Tropensocialisme 
Valt het doek voor de Cubaanse revolutie? 

Ambassadebezettingen, gevolgd door massale 
dramatische vluchtpogingen en ernstige sociale 
onrust in Havana plaatsten Cuba weer voor het 
voetlicht van het wereldnieuws. 
Degenen die het bewind allang 

allereerst uit de levering van grondstoffen, waar
mee Cuba's positie als een van grondstofexport 
afhankelijk ontwikkelingsland werd verstevigdrn 

Dit had een toenemende subsidi-
ëring tot gevolg: de regering zag 

hadden afgeschreven, rekenen nu 
op de langverwachte ondergang. 
Wijselijk gaan ze eraan voorbij dat 
de Cubaanse revolutie het 'Einde 
van de Geschiedenis' vijf jaar over
leefd heeft. Ze beroepen zich op 
het onvermogen van socialistische 
maatschappijordeningen om te 

Hans Jürgen Burchardt 
af van haar oorspronkelijke stre
ven naar een differentiëring van 
de neokoloniale exportwaren
structuur en zette investerings
middelen hoofdzakelijk in voor 
de modernisering van de mono-

BUITENLAND 

hervormen en hameren op de mis-
ser om Oosteuropese veranderingsprocessen on
gewijzigd over te nemen. 
Dat de recente ontwikkeling van Cuba echter 
door een zeer specifieke dynamiek bepaald 
wordt, blijkt uit de ontstaansgeschiedenis en de 
actuele gebeurtenissen. 

Wurgende blokkade 
Cuba's ontwikkeling is sterk beïnvloed door zijn 
plaats in de 'internationale socialistische arbeids
deling'. De handelsbetrekkingen van de RWEH 
(Raad voor Wederzijdse Economische Hulp, ook 
wel Comecon genoemd, waarbij zowat alle socia
listische landen waren aangesloten; red.), waar 
nog in 1989 zo'n 85% van de buitenlandse handel 
werd afgewikkeld, hadden voor het eiland een 
ambivalente uitwerking: door de betaling van 
preferentieprijzen onafhankelijk van de wereld
marktprijs werden ongemeen hoge inkomsten ge
haald. Deze maakten het mogelijk om, naast vas
te welvaartsgroeipercentages en industrialisatie, 
een gratis en efficiënt onderwijs- en gezondheids
zorgsysteem alsmede solide sociale zekerheden 
op te bouwen, die Cuba al snel deden uitgroeien 
tot de enige welvaartsstaat van Latijns Amerika. 
De tegenprestaties die daarvoor geleverd moes
ten worden, waren problematisch. Die bestonden 
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structurele suikerproduktie. Een 
verwaarlozing van de eigen land
bouw- en consumptiegoederen-

sector en een kwetsbare afhankelijkheid van de 
import waren de gevolgen van deze oriëntatie op 
de buitenlandse handel. 
Na de ineenstorting van de RWEH-handel in 
1989/1990 gleed Cuba in de diepste economische 
en sociale crisis sinds de overwinning van de revo
lutie. Binnen drie jaar verloor het eiland bijna 
driekwart van zijn afzetmarkt alsook van zijn han
dels- en ontwikkelingskredieten. Volgens recente 
gegevens is de industriële produktie aan het eind 
van 1993 met 80%, de suikerproduktie met 55% 
en de buitenlandse handel met 75% gedaald. 

De crisis wordt nog eens extra aangewakkerd 
door de economische blokkade van de USA, die in 
de herfst van 1992 door de Torricelli-wet nog ver
scherpt werd. De USA dreigt sindsdien alle onder
nemingen die met Cuba zaken doen wereldwijd 
met omvangrijke economische sancties. De groot
ste Caribische binnenmarkt moet onder het huidi
ge bewind kennelijk van de belangrijkste ontwik
kelingsperspectieven verstoken blijven: de geo
strategische positie van Cuba als bruggehoofd 
voor Latijns Amerika wordt door de integratieten
denzen in de Amerikaanse economische zone 
steeds meer van belang. Zolang er voor de rege
ring van de VS geen binnenlandse politieke aan-
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drang bestaat, zal de blokkade Cuba verder desta
biliseren. Niet alleen president Clinton heeft dat 
in recente redes onderstreept, ook uit Noordame
rikaanse reacties op de momentele crisissituatie 
wordt dat duidelijk. 
Na de ineenstorting van de RWEH en onder de 
agressieve druk van de USA moet een dubbel zo 
zware erfenis worden overwonnen: het gebrek 
aan economische hulpbronnen als gevolg van de 
onderontwikkeling en de aanpassing van een ge
centraliseerd economisch planningsapparaat aan 
de nieuwe omstandigheden. 
Cuba's sociaal-economische basis laat zich karak
teriseren als een deels geïndustrialiseerd, mono
structureel en van export van grondstoffen afhan
kelijk ontwikkelingsland, dat over een uitgebrei
de sociale infrastructuur en een ongewoon groot 
aantal gekwalificeerde arbeidskrachten beschikt. 
Daar Cuba's ontwikkelingsmogelijkheden tegen
over de externe randvoorwaarden slechts gering 
moeten worden geacht, zal een perspectief op 
middellange termijn afhankelijk zijn van binnen
landse economische strategieën. 

Joint ventures 
Als antwoord op de zich aftekenende economi
sche neergang zette de regering in de herfst van 
1990 een noodprogramma in, de zogenaamde pe
riodo especial. Bij dit soort 'oorlogseconomie' met 
een door de staat georganiseerde rantsoenering 
ging het niet om een integrale strategie, maar om 
planopgaven. Het 'socialistisch beginsel', dat vol
gens de regering door de sociale verworvenheden, 
de genivelleerde inkomensverdeling, de interne 
stabiliteit en nationale soevereiniteit belichaamd 
wordt, moest behouden blijven. 
Het plan introduceerde een indeling van de eco
nomie in een export- en een binnenlandse sector. 
Door een fasegewijze deregulering zou een 
marktgeoriënteerde en aan de eisen van de we
reldeconomie aangepaste exportsector worden 
opgebouwd, waarvan de deviezeninkomsten het 
importvolume zouden kunnen consolideren. De 
monostructurele economie van het land en haar 
planeconomische sturingssysteem bleven onaan
getast. Men hoopte hen na een geslaagde integra
tie in de wereideconomie met subsidies overeind 
te kunnen houden. Via de behaalde deviezenover
schotten zouden daarenboven de sociale verwor
venheden gefinancierd kunnen blijven worden. 
Deze strategie is een weinig originele variant van 
de 'oude politiek': een ingrijpende structuurveran
dering van de gehele economie werd afgewezen. 
In plaats daarvan moest door de transformatie van 
één enkel segment van de economie de vroegere 
functie van de RWEH-subsidies gecompenseerd 
worden. 
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De modernisering van de deviezensector werd in 
1992 met een grondwettelijke garantie voor bui
tenlands particulier eigendom en verreikende de
centraliseringsmaatregelen versneld doorge
voerd. Door een gunstig investeringsklimaat zou
den met behulp van joint ventures benodigde in
vesteringen, technische know-how en nieuwe 
markten aangeboord worden. 
Om de nationale controle over deze onderne
mingspolitiek niet te verliezen, wordt aan de op
richting van iedere gezamenlijke onderneming 
een kortlopende vergunning verstrekt. Daarna 
behouden die empresas mixtas de status van zelf
standige juridische persoon tegenover de staats
organen. De resultaten van de deviezensector zijn 
ondanks de korte aanlooptijd succesvol: ononder
broken winststijgingen en een verdrievoudiging 
van het aantal buitenlandse bedrijfsvestigingen in 
het afgelopen jaar zijn daarvoor duidelijke indica
ties. Niet in het minst door de Noordamerikaanse 
sabotagepolitiek was het echter pas aan het eind 
van 1993 gelukt om 99 joint ventures op het ei
land op te richten. 
Een groot deel van de buitenlandse investeringen 
richt zich op de uitbouw van de toerismesector. 
De beschikbare natuurlijke hulpbronnen, maar 
vooral de lucratieve winsten van gemiddeld 30% 
maakten het doen van investeringen daarin voor 
de hand liggend, wat een snelle groei van de 
branche tot gevolg had(2). 
De bevolking, wiens levensstandaard aanzienlijk 
is gedaald, wordt dagelijks geconfronteerd met 
een welvarende sector, die met een overvloedig 
aanbod van waren lokt. Deze tegenstrijdigheid 
vormt voor het genivelleerde maatschappelijke 
waardenstelsel een tijdbom. Dat de augustusrel
len zich toelegden op het plunderen van toeris
tenhotels is een indicatie voor de sociale spannin
gen die deze verschillen oproepen. 

Schaduweconomie 
De topsectoren van de Cubaanse economie -de 
landbouw en de suikerindustrie- zagen in dezelf
de tijd 80% van hun capaciteit verloren gaan door 
importbeperkingen. Beide terreinen zijn door
drongen van centralisme, extensieve kapitaalinzet 
en een hoge mechanisatiegraad. De agrarische 
staatsbedrijven, waaronder de suikerindustrie, die 
driekwart van de beschikbare cultuurgrond ge
bruiken en waarvan al vóór de crisis 60% onren
dabel produceerde, werden echter niet geher
structureerd. Men probeerde door een vergrote 
inzet van arbeidskrachten en goedkope technolo
gie de verliezen te compenseren. Het vergroten 
van de oppervlakte cultuurgrond bleek maar be
perkt mogelijk. Beide sectoren konden daarom 
slechts kunstmatig met behulp van subsidies in 
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hun huidige positie gehandhaafd worden, waar
door tussen 1990 en 1993 het Cubaanse begro
tingstekort zich verdubbelde. 
Naast externe problemen als importbeperkingen 
en klimatologische omstandigheden, had deze 
onwil tot hervorming fatale uitwerkingen: de op
brengsten van de zafra (suikeroogst) daalde in 
1993 met zo'n 40% tot slechts 4,2 miljoen ton. Ze 
deden de van levensbelang zijnde deviezenin
komsten slinken met ca. 25% en verkleinden de 
economische speelruimte van het eiland verder. 
Voor 1994 verwachten experts zelfs een verslech
tering van de oogst tot onder de 4 miljoen ton. 
Ook het in 1989 gelanceerde programa alimenta
rio, een importcompensatieplan voor de voe
dingsmiddelenproduktie, mislukte. Omdat Cuba 
in geen geval op agrarische zelfvoorziening kon 
terugvallen, zorgden de importvermindering me
teen voor ernstige tekorten. Tezamen met de te
rugval in de agrarische produktie 
leidde dit tot een dramatische ver
zorgingscrisis. Van de spoedige 
oplossing hiervan hangt ondertus
sen de toekomst van de revolutie 
af. De onlusten van augustus ga
ven aan dat er tot dantoe geen 
oplossing was gevonden. Want de 
verdeling van levensmiddelen van 
staatswege draagt nog maar voor 
40% bij aan het levensonderhoud. 
Op de tekortsituatie reageerde de regering met 
rantsoeneringen en bevriezing van prijzen en lo
nen. De daarop volgende liquiditeitsgroei schiep 
een geldoverschot, die inmiddels 14 gemiddelde 
maandinkomens per hoofd beloopt. Deze 'terug
gedrongen inflatie' werd volgens oudbakken so
cialistisch recept, bij een verhoging van de staats
subsidies met 73%, vrijwel geheel gefinancierd 
door het bijdrukken van bankbiljetten. 
Daarmee kon een snelgroeiende schaduwecono
mie worden gevoed, waarin volgens officiële 
schattingen thans 60% van de warencirculatie il
legaal wordt afgewikkeld. De omvang van deze 
mercado negro wordt alsmaar bedreigender. Het 
bindt arbeidspotentieel, bemoeilijkt een globale 
sturing en heft het gelijkheidsbeginsel van de re
volutie op: privileges worden niet meer toege
kend op grond van sociale of prestatie-overwe
gingen, maar worden behaald met illegale econo
mische activiteiten. Nieuwe vormen van sociaal 
onderscheid grijpen om zich heen. 
De verzorgingsstaat schijnt tegen de achtergrond 
van het catastrofale levenspeil zijn compenseren
de betekenis te verliezen, ofschoon erkende indi
catoren laten zien dat de gezondheidszorg en het 
onderwijssysteem evenals de werklozen- en pen
sioenuitkeringen nog functioneren. Een studie 
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van UNICEF wees uit dat ook in 1993 Cuba nog het 
hoogste levenspeil van Latijns Amerika had. 

Coöperaties en dollars 
Gesteld kan worden dat Cuba's economische stra
tegie eigenlijk pas medio 1993 is vastgelopen: een 
daling van de import tot onder de 2 miljard US
dollargrens bracht het minimale functioneringsni
veau van de economie in gevaar en dwong de re
gering aan de noodrem te trekken met de specta
culaire maatregel van de !egalisering van de dollar 
als betaalmiddel. De door chronisch deviezente
kort onvermijdelijke instorting van de economie 
kon door de afroming van op de zwarte markt il
legaal circulerende dollars en door de stimulering 
van particuliere geldtransacties vanuit het buiten
land nog eenmaal worden afgewend. 
De revolutie gaf daarmee haar gelijkheidsbeginsel 
op: het privilege van het deviezenbezit hangt nu 

vaak van familierelaties af en de 
aandrang om van zijn maatschap
pelijke positie gebruik te maken 
om de begeerde deviezen te ver
krijgen, doet de loyaliteit aan de 
regering verder afbrokkelen 131 • 

De erkenning dat de binnenland
se economie een eigen bijdrage 
aan 's-lands ontwikkeling moet le-
veren, was de grondgedachte van 

de nieuwe voorstellen in de herfst van 1993. Aller
eerst werden in dat najaar 117 beroepen in de 
dienstensector en het kleinbedrijf geprivatiseerd. 
Deze stimulering van ambachtelijke familiebe
drijfjes, door sommigen al toegejuicht als het be
gin van een vrije economie, was vanwege zijn eco
nomische onbeduidendheid slechts van symboli
sche betekenis. Dat de werkgelegenheid in de pri
vate sector in het laatste half jaar volgens Cu
baanse opgaven meer als verdrievoudigde, laat 
zien welke effecten met dereguleringsmaatrege
len bereikt kunnen worden. 
Van grotere reikwijdte was de gelijktijdige start 
van een nieuwe verdeling van grond en eigendom 
in de suiker- en landbouwsector, waarmee een 
verandering van de monostructurele topsectoren 
werd ingezet. De staatsbedrijven worden sinds
dien in overzichtelijke eenheden gedecentrali
seerd en renteloos aan zelfbeherende coöperaties 
verpacht. De produktiviteit wordt aangespoord 
door het bieden van de mogelijkheid van zelf
voorziening en een verbetering van de individu
ele levensstandaard. Voor door de coöperatie be
nodigde produktiemiddelen staan staatskredie
ten ter beschikking, waarvan de terugbetalings
termijnen een efficiëntiecontrole garanderen. 
Produktkeuze, opbrengstnormen evenals verhan-
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deling en prijsvorming blijven staatsmonopolie. 
Of de beoogde produktiviteitsstijging ondanks dit 
keurslijf zal optreden, lijkt twijfelachtig. Tot het 
midden van 1994 was minder dan de helft van de 
staatsbedrijven in coöperaties omgezet, waarmee 
de aangekondigde snelle herstructurering schip
breuk lijkt te hebben geleden. De aanhoudend 
slechte levensmiddelenvoorziening en de verder 
dalende suikeroogstopbrengsten bevestigen dat 
tot dusver een beduidende produktiestijging niet 
is gehaald. 

De laatste hervormingen uit mei en augustus van 
dit jaar gaven geen vervolg meer aan de eerdere 
dereguleringen. Wat in mei als 'de diepste in
greep in het socialistische economische systeem 
van Cuba sinds de revolutie van 1959' werd ge
kenschetst, waren aanpassingsplannen voor het 
geld- en belastingwezen, waarmee via prijsverho
gingen, belastingen en korting op subsidies werd 
geprobeerd de hoeveelheid circulerend geld te 
verminderen en het begrotingstekort terug te 
brengen. Het economische effect van deze poli
tiek is twijfelachtig: monetaire maatregelen heb
ben slechts dan zin als geld als uitdrukking van 
economische processen een actieve rol heeft. Zo
lang de passieve functie van het geld als socialisti
sche verrekeningseenheid niet gewijzigd wordt, 
gaat van geldpolitiek geen impuls uit. En 's-lands 
muntstelsel heeft door de sluipende dollarisering 
van de deviezensector en de zwarte markt allang 
elke sturingsfunctie verloren. 
Een herstel van het nationale muntstelsel is alleen 
mogelijk bij gelijktijdige verandering van de pro
duktieverhoudingen en de politieke randvoor
waarden. Wat in de agrarische sector ten dele als 
nieuwe vorm van eigendomsverdeling begonnen 
is, is door de laatste hervormingsbesluiten noch 
opgepakt noch uitgebreid. De recente bezuinigin
gen, die de reële loonsdalingen niet tegemoet 
traden met een liberalisering van de economische 
verwervingsmogelijkheden, waarmee de individu
ele speelruimte voor de bevolking verder werd 
verkleind, moesten wel op groeiende weerstand 
stuiten. Ze bevorderden alleen maar de sociale 
polarisering, waarvan de crisisverschijnselen Cuba 
nu in het nauw drijven. 

Sociale polarisering 
Een gewelddadige ineenstorting van het Cubaan
se systeem wordt door steeds meer deskundigen, 
politici en ook Cubaanse ballingen als slechtste 
van alle mogelijke toekomstperspectieven afge
wezen. Het zou een sociale aardschok op het ei
land en in de hele regio te weeg brengen. De 
vrees van de USA voor een massa-exodus onder
streept dit. Een postrevolutionair Cuba zou bij 
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een stagnerende ontwikkeling gekenmerkt wor
den door instabiliteit en verpaupering van grote 
delen van de bevolking, zoals we dat tegenwoor
dig in het Caribische gebied en in Latijns Amerika 
in het algemeen kunnen waarnemen. 

Een structuurwijziging van de totale economie en 
het met haar verknoopte centrale staatsapparaat 
is noodzakelijk. De poging van andere socialisti
sche staten dit proces door een radicale hervor
ming te beheersen, veroorzaakte door de gelijk
tijdige afbouw van de materiële basis een giganti
sche verslechtering van het levenspeil, en misluk
te. In Cuba leidde een nog scherpere economische 
crisis aanvankelijk niet tot een legitimatiecrisis 
van het systeem, hetgeen duidt op een brede so
ciale en politieke steun voor radicale hervormin
gen. Dit biedt de Cubaanse regering de gelegen
heid zich te wagen aan in andere landen mislukte 
hervormingspogingen. 
Dat het systeem nog gelegitimeerd is, is gebleken 
bij de verkiezingen voor de Nationale Vergade
ring in februari 1993. In de met een referendum 
vergelijkbare, vrije en geheime stemming onder
steunde meer dan 90% van de bevolking de staat. 
De uitkomsten van de regeringspolitiek tot dusver 
doen deze maatschappelijke consensus echter 
snel afbrokkelen. De zich in de schaduweconomie 
afspelende processen versterkten zich door de \e
galisering van de dollar en bevorderen een toene
mende sociale polarisering. De augustusrellen, 
maar ook de daaropvolgende aanhankelijkheids
meetings, waren een eerste signaal. Wat zich toen 
nog als spontaan ongenoegen en vertwijfeling 
aandiende, zal tot politieke eisen leiden als de le
vensomstandigheden niet spoedig merkbaar zul
len verbeteren. 

Beslissende fase 
Thans is een loskoppeling van de politieke beslis
singsstructuur van de economische beheersinstan
ties en een gelijktijdige democratisering en de
centralisering van beide terreinen vereist. De de
regulering van de landbouw speelt daarbij een 
sleutelrol: volgens recente cijfers bestaat eender
de van alle Cubaanse import uit levensmiddelen. 
Produktiviteitsstijging in de agrarische sector zou 
tot vervanging van import kunnen voeren en 
dringend voor andere belangen benodigde mid
delen kunnen vrijmaken. Tegelijkertijd kan de 
landbouw niet alleen een zekere verzorgingsbasis 
scheppen, maar met haar groeipotentieel een sti
mulans betekenen voor de gehele economie. 
Daartoe moet haar echter meer autonomie toege
kend worden. De collectivisering verloopt alleen 
dan efficiënt als de staat zich ook verder terug
trekt uit de distributie en de prijsvorming. Sociale 
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verworvenheden en de voor ieder gelijke basis
voorzieningen zouden behouden kunnen blijven. 

Wat de regering tot heden als 'geleidelijke over
gang' afschilderde, was in werkelijkheid dikwijls 
niet anders dan het accepteren van voldongen 
feiten. Het staatsapparaat bevindt zich in een ge
wetensconflict: ter realisering van de nodige ver
anderingen zal ze ook haar eigen functioneren 
radicaal moeten herzien. Enerzijds moet hij zijn 
macht en invloed intomen, teneinde de economi
sche actoren meer autonomie toe te kennen. An
derzijds moet hij macht behouden om de omwen
teling in goede banen te leiden en om de sociale 
aspecten te bewaken. De regering staat op een 
tweesprong. Vanaf augustus is haar speelruimte 
verder verkleind en is de hervormingsdruk ver
hoogd. Slaagt haar balans-act, dan zal in de naas
te toekomst een liberalisering van de landbouw 
volgen. Lukt het niet, dan zullen de crisiverschijn
selen zich verscherpen en een vreedzame trans
formatie met de participatie van alle sociale gele
dingen onmogelijk maken. 
Of een hervormd Cuba zich verder nog socialis
tisch mag noemen, zullen de Cubanen het beste 
zelf kunnen beoordelen. Na de ineenstorting van 
het socialisme bieden zich op het moment voor 
een socialistische economische politiek bijna en
kel nog Keynesiaanse sturingsinstrumenten aan. 
De theoretische grondslagen voor nieuwe econo
mische concepten moeten nog uitgewerkt wor
den. Als Cuba er echter in slaagt om economische 
efficiëntie te paren aan een sociale staat en col
lectieve eigendomsverhoudingen met participe
rende medezeggenschap, dan zou Cuba ook in de 
toekomst een ontwikkelingsmodel voor andere 
landen uit de Derde Wereld kunnen zijn. 

Hans Jürgen Burchardt is student economische 
en sociale wetenschappen in Bremen en was als 
stagiair 16 maanden verbonden aan het onder
zoeksinstituut voor internationale economische 
betrekkingen van de universiteit van Havana. 

Dit -door de redactie enigszins bekorte- artikel 
verscheen eerder in het septembernummer van 
Sozialismus (911994) onder de titel Tropensozia
lismus; Kuba: show-down für einen letzten Dino
saurier? 

Noten: 
1. Nog in 1989 lag het aandeel van suiker in de 

totale export op 73%, dat van de delfstoffen op 
9% en van vis- en landbouwprodukten op 8%. 

2. De omzetten en bezoekersaantallen stegen sinds 
1990 jaar! ijksmet circa 30% en het toerisme ont-
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wikkelde zich in de laatste jaren als tweede 
deviezenbron tot motor van de Cubaanse eco
nomie. 

3. In een rede op 26 juli 1993 waarin !egalisering 
van de dollar werd aangekondigd, zei Castro: 
"Het leven en de werkelijkheid dwingen ons din
gen te doen, die we anders nooit gedaan zouden 
hebben". En voorts: "Dat is nauwelijks meer het 
socialisme zoals we dat wilden". 

4. Volgens UNICEF is in Latijns Amerika 60% van de 
bevolking arm, leeft 20% onder de armoede
grens, lijdt 12% aan ondervoeding en is 15% 
analfabeet. 

Wilt u meer informatie 
over Cuba of wilt u helpen? 

Uit de september-nieuwsbrief van Cuba Si: 

"In de huidige situatie is hulp aan het Cubaanse 
volk letterlijk van levensbelang. Stichting Cuba Si 
organiseert sedert haar bestaan in 1991 humani
taire hulp in de vorm van medicijnen, melkpoeder 
en andere hulpgoederen. Door steun van een 
plaatselijk initiatief in Maastricht konden wij on
der andere in augustus voor f.175.000 aan hulp
goederen voor een kinderziekenhuis in Havana 
sturen. 
Een bijzondere actie die wij de afgelopen twee 
jaar met veel succes hebben gevoerd, is voor een 
speciale donatie van Nederlandse pootaardappe
len. Deze donaties zijn op Cuba met grote dank
baarheid ontvangen, vooral omdat de aardappal 
een zeer rijk voedingsmiddel is. Ook dit jaar wil
len wij weer pootaardappelen naar Cuba sturen 
en wij vragen u, wanneer u sympathie heeft voor 
deze actie, daarvoor te doneren op het speciale 
gironummer 397722 t.n.v. Cuba Si, Amsterdam. 
Behalve het zenden van humanitaire hulp geven 
wij informatie, niet alleen over de ontwikkelin
gen met betrekking tot Cuba, maar ook over de 
vele ingewikkelde en diepgaande veranderingen 
die zich op Cuba zelf voltrekken. ( .. ) Voor slechts 
f.35,- per jaar ontvangt u Cuba-INFO thuis. Ook 
alle donateurs van Cuba Si ontvangen Cuba-INFO. 
Cuba-INFO verschijnt 20 maal per jaar." 

Abonnee kan men worden door f.35,- over te ma
ken op giro 269050 t.n.v. Stichting Cuba Si te Am
sterdam o.v.v. abonnement Cuba-INFO. U kunt 
ook bellen naar Stichting Cuba Si tijdens kantoor
uren 020 6849876 of u kunt schrijven aan: Stich
ting Cuba Si, Buyskade 39 G, 1051 HT Amsterdam. 
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De apartheid is nog 
niet verdwenen 

Zuid-Afrika tussen hoop en vrees 

Het was prachtig om te zien, dat op 10 mei 1994 
de blanke generaals stram salueerden voor Nel
son Mandela, de nieuwe president van Zuid-Afri
ka. Er was geen wolkje aan de 
lucht en de commentatoren ju-

doende, dat zij geen recht meer hebben op be
scherming van hun raciale voorrechten. De ver
zoeningsgezindheid van het ANC betekent niet, 

dat de Zuidafrikanen kunnen ver
geven en vergeten. Bovendien 

belden. De inhuldiging van Man
dela werd weliswaar 'historisch' 
genoemd, omdat de staatsmacht 

Karel Roskam 
moeten veel blanken nog leren 
wat democratie is. Ze tonen, tevre-
den over Mandela's verzoenings

overging naar een 'zwart' staats
hoofd, maar het leek alsof de re
gering van Zuid-Afrika gewoon 
gecontinueerd werd. In werkelijk-

BUITENLAND 
gezindheid, nu wel een grotere be
reidheid om het onvermijdelijke te 
accepteren. Zij zijn onder de in-

heid ging het om een radicale, zo 
niet revolutionaire omverwer-
ping van de traditionele orde. Mandela's huids
kleur is veel minder van belang dan het feit dat de 
president voor de eerste keer in de geschiedenis 
van Zuid-Afrika democratisch werd gekozen. Na 
de blanke overheersing, die 342 jaar heeft ge
duurd. 
Voor veel Zuidafrikanen was 10 mei dan ook de 
dag van de bevrijding van hun eigen land. Het 
unieke despotische systeem van een blank min
derheidsregime werd vervangen door de non-ra
ciale democratie. Vier jaar was er onderhandeld. 
Door politieke sabotage, ondermeer van de lnkat
ha Vrijheidspartij (IFP), gesteund door het blanke 
regime, waren vele onschuldige levens verloren 
gegaan in het geweld in de townships - sinds fe
bruari 1990 tot de verkiezingen in april 1994 (die 
vreedzaam en zeker niet anti-blank verliepen) zijn 
meer dan 14.000 mensen gedood: 280 per maand, 
bijna tien per dag. 

Toch was op die tiende mei al duidelijk dat het 
nog lang niet koek en ei is in Zuid-Afrika. Want de 
apartheid is niet echt verdwenen. De sociale le
vensomstandigheden worden, vooral buiten de 
steden, nog vaak beheerst door blanke arrogantie 
en gebrek aan schuldgevoel, spijt en berouw. Zij. 
de profiteurs van de apartheid, beseffen onvol-
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druk van het internationale en
thousiasme, verwelkomen het af
breken van het totale internatio-

nale isolement en beginnen te begrijpen dat de 
radicale breuk met het verleden ook voor hen 
voordelen oplevert. De zakenwereld begint in te 
zien, dat de blanke vrees voor onbeheerste natio
nalisatie-plannen, radicale landhervorming en so
cialisatie ongegrond is. Maar het gevaar bestaat, 
dat de blanken hierdoor denken, dat zij inder
daad onmisbaar zijn; dat zij het zijn geweest, die 
Zuid-Afrika hebben opgebouwd tot wat het is en 
dat er voor hen dus weinig meer hoeft te veran
deren. Kortom: 'Zwarten moeten wat harder le
ren werken, maar de blanken kunnen niet wor
den gemist.' 

Daarom zijn opvoeding en onderwijs cruciaal in 
het nieuwe Zuid-Afrika. Het Christelijk National 
Onderwijs heeft de laatste veertig jaar het voor
oordeel in de heersende klassen versterkt, terwijl 
in diezelfde periode door het Bantu Onderwijs
systeem generaties slecht opgeleide zwarten zijn 
afgeleverd, die doordrongen zijn van hun ver
meende onvermogen tot vakken als wiskunde en 
natuurkunde. De regering Oe Klerk heeft tot het 
laatst toe vijf maal zoveel geld uitgegeven voor 
het onderwijs aan een blank kind als voor onder
wijs aan een zwart kind. Er zal dus veel in het on
derwijs moeten veranderen. 
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Ook de media zullen zich moeten aanpassen aan 
de nieuwe situatie. Sinds de jaren vijftig steunde 
het regime op steeds strengere censuurmaatrege
len- meer dan honderd wetten beperkten de vrij
heid van de pers. Grootschalige zelfcensuur leidde 
er toe dat de commerciële media in feite gebruikt 
werden voor het propageren van de apartheid. 
Dus moesten de media zelf nog grotendeels wor
den gedemocratiseerd. 
In het afgelopen jaar is verbetering opgetreden
nieuws en informatievoorziening zijn veelzijdi
ger, onafhankelijker en objectiever geworden. De 
belangrijkste kranten, de radio en de televisie van 
de staatsomroep SAUK hebben hun redactiebe
leid gewijzigd, mede als gevolg van het werk van 
de Independent Media Commission en de Inde
pendent Braadcasting Authorlty. 
Maar er is nog geen sprake van onbevooroordeel
de journalistiek. 
De commerciële media begrepen 
tijdens de verkiezingscampagnes 
bijvoorbeeld niet waarom in som
mige townships de Nationale Partij 
(NP) en de Democratische Partij 
(DP) op moeilijkheden stuiten. 
Daar werd door de journalistiek 
met grote verontwaardiging op 
gereageerd want de openlijke vij
andigheid die deze partijen ont
moetten werd gezien als in strijd 
met de democratie. Geen poging werd gedaan 
om te begrijpen, waarom de bewoners van die 
townships weigerden te luisteren naar verkie
zingstoespraken van organisaties die tot dan ge
willig hadden samengewerkt met de ontkenning 
van stemrecht aan diezelfde mensen. Deze towns
hipbewoners associeerden zulke politieke partij
en met het verleden en beschouwden ze als me
deplichtigen van het gehate regime en als gewilli
ge instrumenten van de apartheid. Het was op 
zijn minst paradoxaal dat vooral de NP met zijn 
verleden, zich durfde voordoen als de verdediger 
van de democratie; en dat de media die paradox 
niet eens zagen! 

Landhervorming 
De belangrijkste uitdaging voor de nieuwe rege
ring van Zuid-Afrika is het verbeteren van de 
woonsituatie, de gezondheidszorg en de werkge
legenheid. Tenslotte is meer dan veertig procent 
van alle Zuidafrikanen werkloos. De meesten 
daarvan leven beneden het bestaansminimum en 
meer dan 8 miljoen zwarte Zuidafrikanen zitten 
volstrekt aan de grond. Zwarten hebben gemid
deld een maandinkomen van R 160 (1 Rand is on
geveer 56 cent}, terwijl de blanken kunnen be
schikken over R 1.300 per maand. Er zijn meer dan 
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achthonderd krottenwijken, en naar schatting 
zijn tussen de 2,5 en 7 miljoen mensen dakloos. 
Twaalf miljoen mensen hebben geen drinkwater 
en 21 miljoen mensen hebben geen riolering, ter
wijl 84 procent van de huishoudens geen elektrici
teit heeft. 
President Mandela zei al op 24 mei dat kinderen 
onder de zes jaar en zwangere moeders gratis ge
zondheidszorg krijgen en dat er een voedings
schema komt in de lagere scholen. In het huidige 
financiële jaar (tot 31 maart 1995) is R2,5 miljard 
(uit een begroting van R 135 miljard) gereserveerd 
voor het Reconstruction and Development Pro
gramma (RDP}, terwijl in de komende jaren re
spectievelijk R5; R7,5; R10 en R12,5 miljard, voor 
openbare werken, werkgelegenheid, huisvesting, 
gezondheid en onderwijs zal worden uitgegeven. 
ANC-parlementariër Jan van Eek had er kritiek op, 
want "dit is niet echt een begroting van het ANC, 

maar werd voorbereid door het 
vorige regime." 

Een andere moeilijke kwestie is 
de landhervorming. In dertig jaar 
apartheid zijn naar schatting 3,5 
miljoen zwarte boeren met ge
weld verwijderd van hun land, 
dat vervolgens door blanke boe
ren werd bezet. De beruchte 
Landwetten zijn ingetrokken, 

maar aan de onrechtvaardige landverdeling is 
nog vrijwel niets gedaan. Er zijn plannen voor 
landhervorming door herverdeling van dertig 
procent van het landbouwland binnen vijf jaar, 
wat R2 miljard kost. De nieuwe Lands Claim Court 
krijgt te maken met meer dan een miljoen eisen. 
Niet minder dan 86 procent van het boerenland is 
in handen van ongeveer 67.000 voornamelijk 
blanke boeren, met een boerderij. ter waarde van 
gemiddeld ongeveer R400.000 en een jaarlijkse 
omzet van R 150.000. Ongeveer tweederde van de 
drie miljoen zwarte huishoudens, die van hen af
hankelijk zijn, leven beneden de armoedegrens. 
Om een minimum levensstandaard voor de gehele 
Zuidafrikaanse bevolking te realiseren, is in de ko
mende vijf jaar R57 miljard nodig. Er moeten 2,5 
miljoen banen bijkomen en in zijn vijfjarenplan 
wil het ANC R39 miljard investeren voor het RDP. 
Voor een miljoen huizen en elektriciteit voor 2,5 
miljoen huishoudens. 

Zichtbare concrete verbeteringen van de levens
omstandigheden voor de meerderheid van de be
volking zijn dus dringend noodzakelijk, omdat 
anders spanningen kunnen ontstaan die tenslotte 
uitlopen in gewelddadige ordeverstoringen. Het 
ANC loopt dan het risico zijn aanhang van zich te 
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vervreemden, niet alleen onder de jongeren in de 
townships, maar ook onder de oudere generaties. 
De Zuidafrikaanse bevolking heeft er, na al die ja
ren van ellende, recht op dat althans een deel van 
hun dromen worden gerealiseerd. Men realiseert 
zich, zowel binnen als buiten Zuid-Afrika, te wei
nig dat de zwarte bevolking tot dusverre bewon
derenswaardig vreedzaam is gebleven, terwijl 
hun onmiskenbare onvrede met de armzalige so
ciaal-economische omstandigheden al in een 
vroeger stadium tot een bloedige revolutie had 
kunnen leiden. 

Stakingen 
Het is dan ook de vraag hoeveellanger een derge
lijke uitbarsting kan worden voorkomen. Zo heeft 
de vakbeweging kritiek omdat er nog maar wei
nig terecht gekomen is van afschaffing van de 
loondiscriminatie. Er is nog weinig gedaan om de 
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kiezingen wem1g meer gehoord. Het Vrijheids
tront (van de eigen "Volksstaat") is nu vertegen
woordigd in het parlement en dit heeft als posi
tief effect dat blank extreem-rechts gespleten is
de Afrikaner Weerstandbeweging heeft in feite 
geen politieke rol meer. Tot dusver is er bij de 
constitutionele onderhandelingen stilzwijgend 
van uitgegaan, dat racistische organisaties recht 
van bestaan hebben. Bij de vaststelling van de de
finitieve grondwet zal in de komende jaren de 
mogelijkheid aan de orde moeten komen om ra
cistische partijen te verbieden en te ontbinden. 
Dat zal het blanke rechts-extremisme nieuw leven 
inblazen, maar zolang racistische organisaties in 
Zuid-Afrika kunnen blijven bestaan, is de apart
heid niet verdwenen uit het openbare leven. 

Een andere bedreiging vormt de IFP, waarvan 
Chief Gatsha Buthelezi minister van Binnenlandse 
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arbeidsomstandigheden en de 
leefomstandigheden van de be
volking te verbeteren. In juli bra
ken stakingen uit die worden ge
zien als onvrede met Mandela's 
beleid. In deze periode van het 
jaar worden de CAO-onderhande
lingen gevoerd en de stakers bij 
de supermarktketen Pick'n Pay 
eisten gelijke beloning voor gelijk 
werk. Zulke eisen zijn logisch, 
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Zaken is in de regering van natio
nale eenheid. Hij is ontevreden 
over zijn geringe invloed, wil zijn 
KwaZulu-politie niet ontbinden en 
eist grotere bevoegdheden voor 
Natal. Buthelezi waarschuwde in 
juli dat de deelneming van zijn 
partij aan de regering wel eens 
kan ophouden. Deze onbereken
bare opportunist blijft een van de 
grootste gevaren voor de stabili

> > 

want onder de apartheid liet de sociaal-economi
sche positie van de meerderheid per definitie na
tuurlijk alles te wensen over. En die wensen moe
ten nu worden gerealiseerd: allereerst moet dus 
de discriminatie (op grond van ras) in beloning 
weg, ook al omdat die gebaseerd is op de gedach
te, dat 'zwarten minder nodig hebben, want blan
ken hebben een hogere levensstijl'. De vakbonds
leider Sam Shilowa van COSATU daagde de ANC
ministers uit om de kant van de werkers te kiezen. 

Maar er liggen meer kapers op de kust voor de 
nieuwe regering. De NP is niet tevreden omdat 
het ANC, dat de meerderheid in het parlement 
heeft, veel bedisselt zonder de anderen daarin te 
kennen. Er gaan in de NP stemmen op om uit de 
regering van nationale eenheid te stappen, om
dat het ANC te veel eigenhandig doet. De Klerk 
kan het zich nu nog niet veroorloven om de 
schuld voor een breuk te krijgen, maar de NP zal 
zeker niet nalaten om de komende jaren het ANC 
in diskrediet te brengen, want De Klerk en de zij
nen hebben de hoop niet opgegeven dat zij de 
verkiezingen van 1999 kunnen winnen. Maar het 
is nu nog te vroeg voor de NP om in de oppositie 
te gaan. 
Van de blanke rechts-extremisten is sinds de ver-
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teit in Zuid-Afrika. 
Tenslotte is de rol van de ambtenarij (grotendeels 
afkomstig van het oude regime) nog onduidelijk. 
Sommige ambtenaren zijn enthousiast over het 
nieuwe bewind, maar hoe ver gaat de invloed van 
het blanke rechts-extreme denken op de andere 
ambtenaren? In hoeverre saboteren zij het nieu
we beleid? 
Het valt dus nog te bezien hoe het politieke leven 
van de nieuwe democratie zich in de komende vijf 
jaar zal ontwikkelen want de NP kan kennelijk 
toch maar moeilijk verkroppen, dat het ANC zelf
verzekerd zijn eigen gang gaat en niet in alles de 
raad vraagt van de NP. lnkatha's trouw aan de na
tionale en regionale besturen van nationale een
heid staat niet vast en het Pan Africanist Congress 
en de OP zijn te zwak om een effectieve oppositie 
te voeren. 

Vergeten en vergeven? 
Ook het ANC is niet geheel tevreden. Het ANC 
heeft veel compromissen moeten sluiten omwille 
van lnkatha's medewerking. Het aantal ANC
stemmen in Natal lag bijvoorbeeld aanzienlijk ho
ger (zo wordt algemeen aangenomen), dan ten
slotte werd overeengekomen. Het ANC stemde er 
ook mee in, dat het landelijk minder dan twee-
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derde van de stemmen had behaald. Om orde en 
rust te laten terugkeren naar de gebieden die ge· 
teisterd werden door politiek geweld. Na de ver
kiezingen was er inderdaad een aanzienlijke ver
laging van het aantal politieke doden (zestig pro· 
cent), maar in juni 1994 brak het geweld toch 
weer los in Natalen volgens het ANC werden aan
vallen georganiseerd door gewapende IFP-aan· 
hangers, waarbij ook leden van de Interne Stabili
teitseenheid betrokken waren. 

ANC-parlementariërs vinden bovendien dat de 
partij wel de mond vol heeft van nationale ver
zoening en amnestie, maar geen aandacht schonk 
aan de jaarlijkse herdenking van 16 juni, de dag 
van de scholierenopstand in Soweto in 1976. 
Daarnaast is er de onvrede over de soms onver
minderde blanke rassenwaan en de blanke arrog
ante overtuiging van hun eigen onmisbaarheid. 
Er wordt steeds meer gemopperd 
over de nadruk op vergeven en 
vergeten. En dit terwijl de NP tij
dens de verkiezingscampagne wel
iswaar erkende dat de apartheid 
niet had gewerkt, maar de vroege
re regeringspartij vertoonde geen 
enkele bescheidenheid of schaam
te over het eigen verleden. De NP 
ontkende schuld en voerde een 
vuile, venijnige, soms uitgespro
ken racistische campagne. Daaruit bleek, dat een 
deel van de blanke bevolking nog maar weinig 
had geleerd. Ook een deel van de 'Kleurling' kie
zers (in de Kaap) bleek vatbaar voor intimidatie 
door blanke NP-boeren; en voor 'het swart ge
vaar' in de NP-campagne. 
Het ANC verwacht van de Commissie van de Waar
heid dat misdaden niet zullen worden witgewas
sen met een algemene amnestie voor alles en ie
dereen. Amnestie kan niet betekenen dat de mis
daden worden verzwegen. En de Zuidafrikaanse 
aanhangers van de apartheid moeten spijt en be
rouw tonen. Zij moeten hun arrogantie afleggen. 
Binnen het ANC is er ook kritiek op het eerherstel 
voor Winnie Mandela, omdat zij 'bloed aan haar 
handen heeft'. net als De Klerk, die in de regering 
zit, maar 'wel jarenlange actief medeplichtig is 
geweest aan de apartheid'. 
Buitenlandse politici die De Klerk desondanks blij
ven prijzen zijn trots op hun eigen aandeel in de 
strijd tegen de apartheid. Maar zij waren tegen 
de boycot en hebben net als de Nederlandse rege
ring vrijwel niets essentieels bijgedragen aan de 
val van de blanke overheersing. Zulke politici heb
ben een selectief geheugen en een verwrongen 
historisch perspectief. Mandela en het ANC kun
nen in hun grootmoedigheid praten over verge-
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ven en vergeten. Maar Europa heeft het recht niet 
om te vergeten dat het de apartheid en het racis
me in Afrika heeft geïntroduceerd. 

lilegale immigranten 
Europa's historische banden met Zuid-Afrika 
brengt dan ook verplichtingen met zich mee die 
verder gaan dan het winstmotief voor investerin
gen. Het Westen speelde een beslissende rol bij de 
introductie van het racisme in (Zuidelijk) Afrika. 
Europa heeft jarenlang vriendschappelijke, diplo
matieke en handelsbetrekkingen gehandhaafd. 
Het is deels te wijten aan Europa's bemoeienenis 
dat (Zuidelijk) Afrika nu zulke enorme armoede
problemen kent. Het ANC heeft nooit hardop ge
sproken over Europa's medeplichtigheid, maar 
dat neemt de historische verantwoordelijkheid 
van Europa niet weg. De erkenning van de ver
plichting om te helpen bij het wegwerken van de 

gevolgen van racisme en apart
heid moet resulteren in de poli
tieke wil om verantwoordelijk
heid te nemen voor de vereiste 
ontwikkelingshulp, herstel van 
oorlogsschade, toegang tot de 
ontwikkelde markten en investe
ringen uit het Westen voor Zuid
en Zuidelijk Afrika. En dit proces 
reikt verder dan het gebied van 
economische belangen alleen. Zo 

kan Europa bijvoorbeeld helpen bij onderwijs. 
training en opleiding. 

Niet alleen de Zuidafrikanen hebben trouwens 
van de apartheid te lijden gehad, want het blanke 
regime vormde ook een dagelijkse bedreiging 
voor de buurlanden. De tachtig miljoen mensen in 
de tien SADC landen kregen te maken met oorlog 
en destabilisatie, vooral Namibië, Angola en Mo
zambique. Tenminste 1,5 miljoen mensen zijn ge
dood en meer dan 6 miljoen mensen werden dak
loos. De economische schade beloopt naar schat
ting 60 miljard Amerikaanse dollars. Nu Zuid-Afri
ka bevrijd is, blijkt dat dit land en zijn buren in be
paalde opzichten elkaars concurrenten zijn, bij
voorbeeld voor internationale investeringen. De 
kans bestaat dat de investeringen liever naar het 
meer geïndustrialiseerde Zuid-Afrika gaan, dan 
naar Namibië of Zimbabwe. 
De democratische regering van Zuid-Afrika erkent 
de schuld van het apartheidsregime, maar heeft 
niet de plicht om de buurlanden daarvoor schade
loos te stellen. Tegelijkertijd voelen de nieuwe lei
ders van Zuid-Afrika zich wel verplicht aan de 
buurlanden voor hun steun aan de bevrijdings
strijd. Zuid-Afrika wil daarom vanuit die verplich
ting, maar ook uit eigenbelang de economische 
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groei in de regio bevorderen, want de wederop
bouw en ontwikkeling van Zuidelijk Afrika is een 
voorwaarde voor de bestrijding van de enorme 
werkloosheid, die leidt tot arbeidsmigratie en 
braindrain. Tijdens de apartheid en het kolonialis
me werden arbeiders aangetrokken uit Lesotho, 
Mozambique, Malawi, Botswana en Swaziland 
voor werk in de Zuidafrikaanse mijnen en fabrie
ken. Die trek heeft zich voortgezet en er zijn nu 
naar schatting meer dan 2 miljoen illegale immi
granten. De Zuidafrikaanse regering wil een halt 
toeroepen aan die ongeschoolde immigratie, 
want in Zuid-Afrika zelf is de werkloosheid groot. 

Regenboog-volk 
De politieke bevrijding van Zuid-Afrika werd en
thousiast verwelkomd in de rest van de wereld. 
Het is een opkikker voor de mentale dekolonisatie 
van Afrika, dat vaak beschouwd wordt als een 
verloren continent, omdat de Afrikanen zelf niet 
in staat zouden zijn orde op zaken te stellen. Ge
vreesd wordt dat Zuid-Afrika ook bedreigd zal 
worden door etnische spanningen en dictatuur, 
terwijl de economie nog verder zal instorten. 
Blanke onheilsprofeten in Zuid-Afrika hebben dat 
de laatste vier jaar verkondigd. Maar het valt niet 
te ontkennen, dat de nieuwe regering, ondanks 
nu al gebleken staaltjes van zelfverrijking, toch 
reden geeft tot hoop. Er is geen reden waarom 
Zuid-Afrika dezelfde afgang moet doormaken die 
in sommige andere Afrikaanse landen is voorge
komen. En slechter dan onder de apartheid (als 
absoluut dieptepunt) kan het in Zuid-Afrika niet 
gaan. 

Zuid-Afrika was de paria van de wereld, maar nu 
is de jongste democratie een gewoon lid van de 
internationale gemeenschap, dat geen aanspraak 
kan laten gelden op een voorkeursbehandeling. 
Maar Zuid-Afrika kan het Westen wel aanspreken 
op een speciale behandeling, zoals Israël sinds 
1948 vele jaren kon rekenen op Europese sympa-
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thie, gezien het onzegbare lijden van de joden in 
Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Apartheid en antisemitisme zijn loten van dezelf
de stam, maar niet iedereen vindt een vergelij
king van de apartheid met de Tweede Wereldoor
log terecht. Zo heeft dr. Martin Simon, van het 
Anne Frankhuis, bij de opening van de Anne 
Frank-tentoonstelling in Johannesburg beweerd, 
dat het in Zuid-Afrika natuurlijk wel gaat om het 
belang van waarden, rechten van de mens en to
lerantie, maar dat de situatie in Zuid-Afrika niet 
kan worden vergeleken met de holocaust (NRC. 
16-8-94; en Jan-Erik Dubbelman in Casablanca, 3e 
jaargang, juni/juli 1994). Het is een hardnekkig 
westers vooroordeel, dat het lijden van blanken 
erger is dan van zwarten. Er waren in Zuid-Afrika 
inderdaad geen gaskamers en geen concentratie
kampen, maar er was wel eeuwenlang ontrech
ting, er was etnische zuivering, er waren deporta
ties, er waren straffeloze moordpartijen. De rech
teloze zwarte burgers van Zuid-Afrika hoefden 
het equivalent van de jodenster niet op, want zij 
droegen het kenmerk van inferioriteit met zich 
mee, 24 uur van de dag, het hele leven lang. De 
apartheidswetgeving (zoals de paswet) was het 
prikkeldraad rond 'de kampen', waar de zwarten 
niet uit mochten. Het apartheidsverleden kan in 
Zuid-Afrika evenmin vergeten worden als de 
Tweede Wereldoorlog in Europa. 
Europa en het Westen in het algemeen kunnen 
trouwens leren van Zuid-Afrika op het gebied van 
de multi-culturele assimilatie, integratie, accultu
ratie, verzoening en democratisering. Aartsbis
schop Desmond Tutu spreekt over de Zuidafrika
nen als 'het regenboog-volk', een omschrijving, 
die ook steeds meer van toepassing kan zijn op de 
bevolking van vele landen in Europa en het Wes
ten, die nu worstelen met dezelfde gevaarlijke 
ideëen die het nieuwe Zuid-Afrika hopelijk defini
tief aan het overwinnen is. 

Karel Roskam is fellow van het Mayibuye Cen
trum aan de Universiteit van West-Kaapland. 
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Het trieste lot van 
de Papua's 

Het is 25 jaar geleden dat de Algemene Vergade
ring van de VN zich voor het laatst uitsprak over 
de status van West-Papua en het lot van de Papu
a's. Op 19 november 1969 nam de 
Algemene Vergadering een resolu-

ging van een oorlog, tekenden Nederland en In
donesië onder druk van de Verenigde Staten in 
augustus 1962 de New York Agreement. Volgens 

deze overeenkomst zou Neder
land het land via de VN overdra

tie aan waarmee de VN-bemoeienis 
met het recht op zelfbeschikking 
van de Papua's abrupt werd afge-

Eve/ien van den Broek 
gen aan Indonesië. Na zes jaar er
varing met het Indonesische be
stuur zouden de Papua's in 1969 

sloten. De ernstige mensenrechten
schendingen, de discriminatie en de 
exploitatie van West-Papua als een 
wingewest van Indonesië vragen op 

BUITENLAND 
vrijelijk moeten kunnen kiezen of 
ze onder Indonesië wilden blij
ven. 

dit moment echter om een her-
nieuwd ingrijpen van de VN. 

Dr Mohammed Hatta, de eerste vice-president 
van Indonesië, verklaarde in juni 1945, twee 
maanden voor de onafhankelijkheidsproclamatie: 
"Persoonlijk ben ik bereid te beweren dat ik me 
absoluut niet druk maak om Papua, dat kan wor
den overgelaten aan de Papua's zelf. Ik erken dat 
het volk van Papua ook het recht heeft om een 
vrije natie te worden". Daarmee erkende hij het 
recht op zelfbeschikking van de Papua's en de po
sitie van de meerderheid van de Papua's die 
streefden naar de vorming van een eigen staat, 
een aspiratie die ze al vóór de Indonesische pro
clamatie duidelijk geformuleerd hadden. Presi
dent Soekarno dacht daar echter anders over. On
der de slogan van Sabang tot Merauke leidde hij 
een nationale campagne om 'het laatste stukje 
Nederlands Indië te bevrijden van het Nederland
se kolonialisme'. 
Nederland verzette zich tegen deze claim van 
Soekarno op West-Papua. Onder leiding van mi
nister Luns onderschreef Nederland het recht op 
zelfbeschikking van de Papua's en claimde dat 
Nieuw Guinea nooit bestuurd was als onderdeel 
van Nederlands Indië en dat de Papua's tot een 
heel ander volk behoorden dan de Indonesiërs. 
Na diverse militaire schermutselingen en de drei-
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De vertegenwoordiger van Daho
mey (het huidige Benin) reageer
de getergd op de overeenkomst: 

"Wij zijn altijd voorstander geweest van het abso
lute recht van volken op zelfbeschikking. Vandaar 
dat mijn regering met de beste wil, niet in de po
sitie is om haar steun te geven aan een overeen
komst waarin zevenhonderdduizend mensen 
worden overgedragen van de ene macht aan een 
andere door een bilaterale overeenkomst w~arbij 
de belangrijkste betrokken partij. het Papua-volk, 
niet van tevoren is geraadpleegd". In feite was 
het nog wranger, want de Nieuw Guinea Raad, de 
raad van Papua-vertegenwoordigers die in 1961 
had bepaald dat de naam van hun land voortaan 
West-Papua zou zijn, had zich tegen de New York 
Agreement uitgesproken. De machtigen der aar
de verkozen echter om hun stem te negeren. 

Wat volgens de New York Agreement een 'Daad 
van Vrije Keuze' had moeten zijn, werd een farce: 
in plaats van een bevolkingswijd referendum 
moesten 1025 door Indonesië geselecteerde 'kies
mannen' op de punt van de bajonet kiezen voor 
aansluiting bij Indonesië. 
Op 19 november 1969 boog de Algemene Verga
dering van de VN zich over resolutie XXIV, die 
stelde dat de twistende partijen, het Koninkrijk 
der Nederlanden en de Republiek Indonesië, bei
den de uitkomst accepteerden van het zogenaam-
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de 'referendum'. Ondanks een kritisch rapport 
van de speciale rapporteur van de Secretaris-Ge
neraal waarin melding werd gemaakt van intimi
datie, omkoping en geweld, werd de resolutie 
aangenomen (84 voor en 30 onthoudingen). De 
VN dacht een probleem opgelost te hebben en 
ook Nederland accepteerde de integratie van het 
voormalige Nederlands Nieuw Guinea in de Repu
bliek Indonesië. Sindsdien zwijgt de Nederlandse 
regering als het graf over de situatie in West-Pa
pua. En dit terwijl de VN inmiddels een Speciale 
Rapporteur heeft aangesteld die in het kader van 
een studie over verdragen tussen inheemse vol
ken enerzijds en staten en bedrijven anderzijds, 
aandacht gaat besteden aan de New York Agree
ment. 
Het tumult rond de Gonzalves-affaire, naar aan
leiding van het VPRO-radioprogramma Argos in 
juni jongstleden, zorgde er voor dat het boek van 
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april1994). Op 24 oktober 1993 hebben Indonesi
sche soldaten van Bataljon 732 het dorp Okpoko 
aangevallen. Dertien mensen waaronder twee 
oude vrouwen en een baby werden vermoord. De 
baby werd door een militair bij de beentjes ge
pakt en het hoofdje werd verpletterd op een 
boomstronk. Ook de ruim tienduizend West-Pa
puase vluchtelingen in PNG die in kampen langs 
de grens verblijven, zijn niet veilig voor de Indo
nesische militaire operaties. Er zijn berichten over 
vluchtelingen die op het grondgebied van PNG 
worden gearresteerd en in Indonesische militaire 
gevangenissen in West-Papua worden vastgezet. 
In haar jacht op gewapende verzetsstrijders wordt 
geweld tegen burgers dus niet geschuwd. Er val
len zelfs slachtoffers onder de burgers van het on
afhankelijke buurland PNG. 
De Indonesische militaire operaties zijn vooral ge
richt tegen de Organisasi Papua Merdeka (OPM). 

de Nederlandse koloniale geschie
denis weer even werd opengesla
gen bij het hoofdstuk Nederlands 
Nieuw Guinea. De discussie be
perkte zich echter tot de persoon 
van Gonzalves. Wel drongen di
verse Tweede Kamerleden tijdens 
een debat op 28 juni, aan op een 
openbare discussie over ons kolo
niaal verleden. Marijnissen (SP) 
formuleerde dat als volgt: "Met 

::::::::::::: ::::::::::::::: :::::::: :::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::: ::::::::::::::: ::::::::::::::: ::::::::::::::::: De OPM werd in 1965 opgericht als 
antwoord op de Indonesische on
derdrukking. In tegenstelling tot 
het Oost-Timorese verzet dat zich 
georganiseerd heeft onder de Por
tugezen, moest de OPM vanaf het 
begin ondergronds opereren om
dat het Indonesische regiem geen 
oppositie duldt. De OPM staat voor 
de overtuiging dat West-Papua be
vrijd moet worden uit het Indone
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de regelmaat van de klok zorgt het onverwerkte 
koloniale verleden van ons land voor opschud
ding. Nu betreft het weer de zaak-Gonzalves. 
Wanneer het om dit deel van ons verleden gaat, 
spelen er plotseling allerlei sentimenten mee, als 
gevolg waarvan maar zelden de onderste steen 
boven komt". 

Mensenrechten 
De onderste steen in de zaak Nieuw Guinea be
helst zeker ook de gevolgen van de Nederlandse 
politiek voor de Papua-volken. Sinds de inlijving 
bij Indonesië hebben de Papua's te maken gehad 
met talloze Indonesische 'Gonzalvessen'. Volgens 
diverse waarnemers zijn onder het Indonesische 
bestuur tienduizenden Papua's vermoord en zijn 
er ontelbare gevallen van geweld, marteling en 
gevangenhouding zonder proces. Aanhoudend 
komen er berichten over zeer wrede gebeurtenis
sen. 
Tussen augustus vorig jaar en het begin van dit 
jaar zouden in het bergachtige grensgebied tus
sen West-Papua en het onafhankelijke Papua 
Nieuw Guinea (PNG) meer dan vierhonderd men
sen zijn gedood door Indonesische strijdkrachten. 
Een katholieke priester heeft de uitroeiing van 
een heel dorp in de publiciteit gebracht (NRC. 2 

0 
z 
..: 

z 

::::::::::::::::::: ::::::: :::::::::::::::::::::::::::: 

):: ::: < < ::::::: ><<< 
> :::;: ..................... , .. 

sische staatsverband. In West-Papua zijn in de 
meeste regio's guerilla-eenheden actief die met 
merendeels traditionele wapens (speren, pijl-en
boog) de burgerbevolking proberen te bescher
men en aanvallen uitvoeren op Indonesische le
gereenheden en op grootschalige activiteiten van 
buitenlandse investeerders. In het buitenland zijn 
organisaties van vluchtelingen en ballingen actief 
op het politiek-diplomatieke niveau, vanuit Ne
derland bijvoorbeeld in het West-Papua Volks
front- OPM. 

De Indonesische autoriteiten ontkennen alle be
richten over mensenrechtenschendingen. En hoe
wel veel burgers in PNG zich solidair voelen met 
hun broeders en zusters op de westelijke helft van 
het eiland, laten de opeenvolgende regeringen 
zich leiden door angst voor het militair-sterke 
buurland. Officieel beschouwt de regering de si
tuatie in West-Papua als een binnenlandse aange
legenheid van Indonesië. De OPM is zelfs tot een 
terroristische organisatie verklaard. Woordvoer
ders van de OPM bekritiseren de houding van de 
PNG-overheid als laf en kortzichtig en voorspellen 
dat PNG hoe dan ook betrokken is bij de strijd van 
de Papua-volken op de westelijke helft van het ei
land en niet neutraal kan blijven. "Als het ene uit-
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einde van een ijzeren staaf verhit wordt, dan zal 
de temperatuur aan het andere uiteinde ook op
lopen". Diverse PNG-parlementariërs verlangen 
dan ook dat de autoriteiten een protest indienen 
bij de Indonesische overheid en opheldering vra
gen over de grens- en mensenrechtenschendin
gen. Ook eisen zij de sluiting van het Indonesische 
consulaat in Vanimo; PNG-burgers en organisaties 
die opkomen voor de mensenrechten van de Pa
pua's aan de andere kant van de grens en de 
vluchtelingen klagen al langer over intimidaties 
en infiltraties vanuit dit consulaat. 

Bevestiging van de gerapporteerde mensenrech
tenschendingen en bloedbaden is niet of nauwe
lijks te krijgen omdat het gebied aan beide zijden 
van de grens gesloten is voor waarnemers. In 
maart 1994 heeft de Tweede Kamer gedebatteerd 
over de mensenrechtensituatie in Indonesië. In 
een brief die de parlementariërs 
ontvingen van de Stichting Papua 
Volken staat: "Het kan niet zo zijn 
dat Indonesië het voordeel van de 
twijfel krijgt en zo kan ontkomen 
aan veroordelingen wegens men
senrechtenschendingen omdat er 
geen bevestigingen zijn uit onaf
hankelijke bronnen. Dat zou bete
kenen dat de Indonesische over
heid beloond wordt voor haar po-
litiek van isolatie van gebieden waar stelselmatig 
de mensenrechten worden geschonden". En een 
Papua verzuchtte naar aanleiding van de aan
dacht voor Bosnië: "Helaas ligt West-Papua niet in 
Europa". 
Tijdens het debat bleek dat ook de Tweede Ka
merleden ongeduldig beginnen te worden. Ze 
wilden van minister Kooijmans weten op welke 
bronnen hij wacht voor bevestiging van mensen
rechtenschendingen voordat hij maatregelen 
neemt. Rob van Gijzel (PvdA) vroeg de minister 
om zich sterk te maken voor een 'monitoring mis
sion' van de VN naar West-Papua. Afgelopen au
gustus hebben vier experts van de Subcommissie 
van de Mensenrechtencommissie van de VN een 
soortgelijke uitspraak gedaan. Ze verzoeken de 
Hoge Commissaris voor de Mensenrechten om de 
situatie in West-Papua te bekijken en zijn waarne
mingen te rapporteren. 

Landonteigeningen 
De Indonesiër Bambang Widjojanto heeft onlangs 
de Robert Kennedy Award 1993 ontvangen voor 
zijn inspanningen ter verdediging van de mensen
rechten van de Papua's. Bij de uitreiking van de 
prijs zei hij dat de mensenrechtensituatie in West
Papua veel slechter is dan die op Java. De Papua's 
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lopen het voortdurende risico beschuldigd te wor
den van banden met de OPM en hiermee afge
perst te worden door Indonesische militairen, of 
zonder proces in de gevangenis te belanden. 
Als voorzitter van de afdeling van de Stichting 
Rechtshulp (YLBH) in Jayapura, de hoofdstad van 
West-Papua, heeft Widjojanto zich voornamelijk 
sterk gemaakt voor de landrechten van de Papu
a's. Grote delen van West-Papua zijn als concessies 
uitgegeven aan multinationale, transnationale en 
Indonesische bedrijven voor houtkap, mijnbouw, 
olie-winning en plantages. De lokale bevolking 
wordt niet geconsulteerd en ontvangt zelden een 
redelijke compensatie voor het verlies van land. 
Widjojanto noemde het voorbeeld van de Ameri
kaanse Freeportmijn. De exploitatie van de koper
en goudvoorraden heeft desastreuze gevolgen 
voor het sociale en culturele leven van de Papua's. 
Het Amungme-volk werd gedwongen uit hun 

woongebied te verdwijnen. De ex
ploitatie leidde tot een ernstige 
vervuiling van de rivieren. "Free
port strijkt de winst op, de Indo
nesische regering de belastingop
brengst en de lokale bevolking 
krijgt niets", aldus Widjojanto. 

Landonteigeningen geschieden in 
het kader van de Indonesische 
programma's voor resettlement. 

Deze bestaan uit twee componenten: relokasie, 
de hervestiging van inheemse gemeenschappen 
en transmigrasi, de overplaatsing van immigran
ten uit de dichtbevolkte eilanden naar de zoge
naamde buiteneilanden. Hervestiging van in
heemse volken is een van de belangrijkste doel
stellingen van de Indonesische programma's voor 
'traditionele mensen' of voor 'geïsoleerde groe
pen'. De Indonesische overheid weigert, tegen de 
internationale ontwikkeling in, het bestaan van 
inheemse volken te erkennen. In West-Papua wil 
de overheid jaarlijks ruim tweeduizend Papua-fa
milies hervestigen in model-dorpen waar ze on
der controle van de Indonesische autoriteiten op
gevoed kunnen worden tot 'moderne Indonesiërs' 
terwijl hun voorouderlijke gronden zonder pro
blemen geëxploiteerd kunnen worden voor de 
'nationale ontwikkeling'. Het transmigratie-pro
gramma, volgens de Papua's een immigratie-pro
gramma omdat het volgens hen grensoverschrij
dend is, moet een oplossing bieden voor de over
bevolking op Java en de regionale ontwikkeling 
in de buiteneilanden waar de bevolking te klein 
zou zijn om tot echte economische ontwikkeling 
te komen. 

Door de instroom van Indonesische immigranten 



(reeds zevenhonderdduizend in West-Papua) drei
gen de negenhonderdduizend Papua's een min
derheid in eigen land te worden. Bovendien staan 
de nieuwe economische activiteiten niet of nau
welijks open voor participatie van Papua's. Zowel 
de Indonesische overheid als particuliere bedrij
ven prefereren Indonesische werknemers boven 
Papua's. Niet alleen omdat men twijfelt aan de 
loyaliteit van de Papua's, maar vooral door het 
veelvoorkomende nepotisme in het Indonesië van 
vandaag de daag. In de ogen van de Indonesiërs 
zijn de Papua's namelijk op alle punten inferieur. 
Zo vinden ze bijvoorbeeld de manier waarop de 
Papua's zich traditioneel kleden aanstootgevend 
en hun manier van leven primitief. De Papua's vol
doen fysiek ook absoluut niet aan de schoon
heidsidealen van het moderne Indonesië waar 
een lichte huid, fijne gelaatstrekken en sluik haar 
de symbolen zijn van civilisatie en ontwikkeling. 
De Indonesische immigranten in 
West-Papua kijken neer op de 
donkergekleurde en kroesharige 
Papua's met hun karakteristieke 
gelaatstrekken. Tijdens een recen
te sessie van de VN-Werkgroep 
voor Inheemse Volken (juli 1994) 
verklaarde het West-Papua Volks
front- OPM dan ook: "De immi
granten komen naar ons land en 
gedragen zich alsof wij de vreem
delingen zijn die zich moeten aanpassen aan hun 
cultuur, hun manier van leven en hun gods
dienst". 

Nieuwe perspectieven 
Sinds een paar jaar is de bevolkingsverplaatsing 
binnen de VN erkend als een mensenrechtenon
derwerp. De Subcommissie van de VN-Mensen
rechtencommissie heeft vorig jaar twee Speciale 
Rapporteurs aangesteld die een studie doen naar 
de mensenrechtendimensies van popu/ation 
transfer. In augustus jongstleden hebben vier ex
perts van dezelfde Subcommissie een resolutie in
gediend met betrekking tot de situatie in Indone
sië. Punt drie stelt: "De Subcommissie veroordeelt 
population transfer en vestiging ('transmigratie') 
in West-Papua en andere regio's als een schen
ding van de mensenrechten van de betrokken 
mensen". En in punt vier staat te lezen: "De Sub
commissie doet een beroep op alle overheden, 
gespecialiseerde agentschappen en multilaterale 
financiële instituten om zich te onthouden van 
steun, met financiële of technische middelen, aan 
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population transfer en vestiging in de bovenge
noemde regio's (West-Papua, Aceh-regio van Su
matra en de Molukken)". Mede door een sterke 
Indonesische lobby (de Nigeriaanse voorzitter van 
de Subcommissie zou uitgenodigd zijn voor een 
bezoek aan Indonesië en Oost Timor) heeft de re
solutie het niet gehaald. Toch is het een hoopvol 
teken dat er na zoveel jaren weer een resolutie is 
opgesteld die Indonesië veroordeelt voor haar po
litiek. 

Als onderdeel van de Subcommissie is sinds 1982 
een Werkgroep voor Inheemse Volken bezig met 
het opstellen van een Verklaring voor de Rechten 
van Inheemse Volken. De Werkgroep heeft dit 
jaar een consept-verklaring afgeleverd die via di
verse VN-Commissies uiteindelijk ter goedkeuring 
zal worden voorgelegd aan de Algemene Verga
dering. Toepassing van deze verklaring betekent 

een belangrijk instrument voor de 
Papua-volken om de belangrijkste 
bedreigingen van hun voortbe
staan als volk aan te klagen. De 
kern van de consept-verklaring is 
dat nationale overheden de in
heemse volken die zich binnen 
hun staatsgrenzen bevinden die
nen te erkennen en respecteren 
tesamen met hun systemen van 
bestuur, landgebruik, spirituali

teit, cultuur, taal enzovoort. In de praktijk zal dit 
moeten betekenen dat het landconsept van de 
Papua's als basis gebruikt moet worden voor on
derhandelingen over gebruik en/of exploitatie 
van inheemse gebieden. 

Hoewel West-Papua al 25 jaar niet meer op de 
agenda heeft gestaan van de Algemene Vergade
ring of de Veiligheidsraad, leiden de mondiale 
ontwikkelingen echter wel tot een serieuze dis
cussie over ontwikkeling en conflict, duurzame 
ontwikkeling, volken, minderheden, nationale 
soevereiniteit en zelfbeschikking. Deze mondiale 
discussies kunnen leiden tot nieuwe perspectie
ven voor West-Papua. De aspiratie van de Papua's 
om zelf hun land op te bouwen, om verantwoor
delijk te zijn in hun eigen samenleving, zal steeds 
meer gehoor vinden. 

Evelien van den Broek is coördinator van de 
Stichting Papua Volken. 
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Hongaars Paars 
Hoe levensvatbaar is coalitie tussen 

socialisten en liberalen? 

Eind juni maakten Gyula Horn en lván Petö, voor
zitters van de Socialistische partij en de Vrije De
mocraten, aldus bekend een coalitieregering te 
vormen: "De Hongaarse Socialisti-
sche Partij (MSZP) en de Alliantie 

Boeren (FkgP) zouden we als het Christelijk-Natio
naal-Conservatieve kamp kunnen aanduiden. De 
Alliantie van Vrije Democraten (SZDSZ) en de Al-

liantie van Jonge Democraten (Fi
desz) behoren tot het liberale 

van Vrije Democraten (SZDSZ) 
hebben een verschillend verleden, 
maar hun gezamenlijke verant
woordelijkheid voor de toekomst 
van het land doet hen besluiten 
samen te werken aan het verzeke
ren van veiligheid, vernieuwing 

Marc van den Muyzenberg 
kamp. De Hongaarse Socialistische 
Part1j" (MSZP) staat op zichzelf. 

BUITENLAND 
Het meest in het oog springende 
resultaat van deze verkiezingen is 
dat de Hongaarse kiezer een ne
gatief oordeel uitsprak over nage-

en groei". Beide leiders riepen op 
tot nationale verzoening, daar-
mee een gebaar makend naar de oppositiepartij
en. De Hongaarse variant van een paarse coalitie 
is ontegenzeggelijk een historisch moment. Het 
bevestigt de indruk dat Hongarije na de vreedza
me transitie van 1989-1990 op weg is een stabiele 
democratie te worden. Immers, de vijanden van 
weleer, de politici van het late Kádár-regime en 
de radikaalste vertegenwoordigers van de vroe
gere democratische oppositie, zijn de afgelopen 
vier jaar zover naar elkaar toegegroeid dat ze een 
coalitie-avontuur durven aan te gaan. 
Hoewel de totstandkoming van deze coalitie aan
merkelijk gemakkelijker verliep dan het Neder
landse equivalent, werpt ze desalniettemin een 
aantal vragen op. 

Absolute meerderheid 
De verkiezingen werden op 8 en 29 mei 1994 ge
houden. Dezelfde zes partijen die in 1990 waren 
vertegenwoordigd, zitten nu weer in het parle
ment, zij het dat de onderlinge krachtsverhoudin
gen er volledig anders uitzien. Hoewel het nog te 
vroeg is om van een stabiel partijenstelsel te spre
ken, kunnen de zes partijen in drie clusters wor
den verdeeld. Het Hongaars Democratisch Forum 
(MOF), de Christen-Democratische Volkspartij 
(KDNP) en de Partij van Onafhankelijke Kleine 
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noeg alle partijen die de afgelo
pen vier jaar in het parlement ver
tegenwoordigd waren, met de 

MSZP als spreekwoordelijke uitzondering. De juri
dische opvolger van de vroegere communistische 
partij werd door de kiezer uit het politieke isole
ment verlost en voorzien van een absolute meer
derheid van 54 procent! De partij steeg van 33 
naar 209 zetels. 
De overige partijen zagen hun aanhang drastisch 
teruglopen, of in het beste geval stabiel blijven. 
Het Christelijk-Nationaal-Conservatieve kamp 
vormde de afgelopen vier jaar de regeringscoali
tie. De grootste van de drie regeringspartijen, de 
MOF, verloor het meest; zij behaalde 37 zetels 
(was 164 in 1990). De SZDSZ slaagde er nagenoeg 
in hetzelfde aantal kiezers als vier jaar geleden 
aan zich te binden, maar door de werking van het 
kiesstelsel kreeg de partij 70 in plaats van 90 ze
tels. 
De Fidesz, die volgens de opiniepeilingen van een 
jaar geleden nog op rond de dertig procent zou 
uitkomen, haalde een teleurstellende 20 zetels 
(was 22), waarmee ze de kiesdrempel van vijf pro
cent slechts met grote moeite passeerde. Een aan
tal factoren zijn verantwoordelijk voor deze ne
derlaag van de Fidesz. Interne tegenstellingen 
over de te volgen koers leidden in het pre-verkie
zingsjaar tot het vertrek van de populaire Gábor 
Fodor. Hij besloot met een aantal aanhangers de 
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overstap naar de SZDSZ te wagen, hetgeen hem 
geen windeieren heeft gelegd. In het nieuwe ka
binet kreeg hij het ministerie van Cultuur en We
tenschap onder zijn hoede. Het gebrek aan een 
lokale partij-organisatie heeft de Jonge Democra
ten eveneens parten gespeeld, ze wisten geen en
kel district op hun naam te brengen. 

Over-ideologisering 
Eenvoudig gesteld zijn er twee oorzaken voor de 
overwinning van de MSZP: de slechte economi
sche prestaties van de vorige regering onder lei
ding van premier Jószef Antall en de onervaren
heid van de nieuwe politieke elite (de represen
tanten van de partijen voortkomend uit de vroe
gere democratische oppositie). Uit een onderzoek 
van Hongaarse sociologen blijkt dat niet zozeer 
het ontbreken van politieke rechten (Hongarije 
was het meest liberale Oostblokland), maar het 
onvermogen te voldoen aan het 
gecreëerde materiële verwach
tingspatroon een belangrijke re
den was voor de ondergang van 
het Kádár-regime. Het resultaat 
van het Kádárisme was dat de 
Hongaren van een democratisch 
regime in allereerste instantie 
verwachtten dat hun materiële 
omstandigheden zouden verbete
ren. 
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De MDF van vier jaar geleden heeft deze stem
ming het beste ingeschat. In tegenstelling tot bei
de liberale partijen stond de MDF een gematigd 
economisch program voor, waarin de zekerheden 
van het Kádárisme slechts langzaam vervangen 
werden door de invoering van een marktecono
mie. Premier Antall noemde dit het principe van 
de sociale markteconomie. 
De MDF kon de neerwaartse spiraal, die de laatste 
jaren van het Kádár-regime kenmerkten, niet om
buigen, sterker nog, de afgelopen jaren zette 
deze zich onverminderd voort. De laatste vier jaar 
zijn de Hongaren gemiddeld 25 procent minder 
gaan verdienen, terwijl het werkloosheidspercen
tage steeg naar 12 procent. Hoewel dit laatste cij
fer in vergelijking met een Westeuropees land als 
Spanje meevalt, lijkt vooral het psychologische ef
fect van onzekerheid op de arbeidsmarkt negatief 
uit te werken op de algemene stemming. 
Uit het onderzoek van de Hongaarse sociologen 
blijkt dat de groeiende onzekerheid niet leidt tot 
de wens de eenpartijstaat opnieuw in te voeren, 
wel tot een positieve herwaardering van de soci
aal-economische zekerheden die het Kádárisme 
bood. Bovendien hebben de Hongaren moeite 
met de neveneffecten van de invoering van een 
markteconomie: corruptie op grote schaal en on-
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terechte inkomensverschillen. 
Het is hierbij interessant op te merken dat corrup
tie inmiddels geassocieerd lijkt te worden met de 
regeringspartijen en niet met de nomenklatura 
en politici die rond 1990 op grote schaal profiteer
den van onduidelijke bezitsverhoudingen en hun 
politieke invloed transformeerden in economi
sche macht. 

Welke verklaring kan men geven voor het feit dat 
geen enkele andere partij erin is geslaagd een 
aantrekkelijk alternatief voor de MSZP te bieden? 
Tijdens de campagne legden MDF en de andere 
twee partijen van het Christelijk-Nationaal-Con
servatieve kamp net als de afgelopen jaar de na
druk op zaken als : 'dé identiteit van de Hongaar
se natie' en 'wie behoren wel en niet tot onze na
tie'. De 'ex-communisten' en de SZDSZ werden op 
meer of minder directe wijze als niet-Hongaars af
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geschilderd. Het telkens ten tonele 
voeren van dergelijke discussies 
heeft de kiezer vervreemd van 
deze rechtse partijen. 
De belangrijkste reden voor het 
falen van de nieuwe politieke elite 
is echter het feit dat zij in tegen
stelling tot de MSZP de kiezer 
nooit het idee gaf de problemen 
van de gemiddelde burger ter har-
te te nemen. De MSZP daarente

gen slaagde hier wel in: zij creëerde het image 
van de partij die naar pragmatische oplossingen 
voor de problemen van alledag zoekt. Toen de 
overige partijen in diezelfde trant het communis
tische verleden van Gyula Horn aan de kaak stel
den en bovendien alle toekomstige samenwer
king met de MSZP uitsloten, bleek dit averechts te 
werken_ De underdogpositie van de MSZP werd 
alleen nog maar versterkt, de campagne ging ver
der voort met het benadrukken van pragmatische 
oplossingen. Horn reageerde onderkoeld op de 
aanvallen op zijn persoon en partij. Hij zei dat het 
in een democratie ongebruikelijk is categorisch 
elke samenwerking met een andere democrati
sche partij uit te sluiten. Waarmee hij zeer wel 
doordrongen was van democratische principes, 
maar zich afvroeg of de andere partijen wel van 
deze regels op de hoogte waren. Een ernstig 
auto-ongeluk, enkele dagen voor de eerste ver
kiezingsronde begin mei, kwam zijn populariteit 
alleen maar ten goede. 

Vakbandsvleugel 
De absolute meerderheid van de MSZP riep bij 
verschillende vleugels van de partij de nodige re
acties op, en maakte duidelijk dat Horn de ko
mende jaren de nodige moeite zal hebben om 
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zijn partij als een eenheid te laten optreden. Dit is 
af te leiden uit een aantal opmerkingen en ge
beurtenissen vlak na de verkiezingen. Een enkele 
vooraanstaande ideoloog liet zich vertwijfeld ont
vallen dat de partij zichzelf door dit verkiezings
resultaat had 'overwonnen'. 
Oud-fractieleider Zoltán Gál, inmiddels voorzitter 
van het parlement, liet weten dat de MSZP-over
winning weliswaar langs legitieme weg tot stand 
kwam, maar dat dit niet automatisch tot legitimi
teit van een MSZP-regering leidt. De afwezigheid 
tijdens de verkiezingsnacht van de gedoodverfde 
minister van financiën Lászlo Békesi, schrijver van 
het sombere sociaal-economische programma, 
deed het vermoeden toenemen dat er spannin
gen bestaan tussen de marktgeorïenteerde en de 
vakbondsvleugel. Békesi stelde dat hij nooit in 
een éénpartijregering minister zou worden, en 
bovendien overwoog uit de partij te stappen als 
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Al deze factoren wijzen erop dat de MSZP on
danks de riante uitgangspositie wel degelijk baat 
heeft bij een coalitie met de SZDSZ. Door een sa
menwerking met deze uit de democratische op
positie voortkomende partij verkrijgt de eerstge
noemde een grotere democratische legitimiteit, 
wat de draagkracht van de regering vergroot. 

Geen alternatief 
Het aanbod van de MSZP zitting te nemen in een 
coalitie verdeelde de SZDSZ. Een aantal SZDSZers 
die hun sporen verdienden in de democratische 
oppositie weigerden op morele gronden tezamen 
met de representanten van het ancien régime in 
een regering plaats te nemen. Deze fractie blijkt 
echter weinig gewicht in de schaal te leggen, te
meer daar een aantal vroegere dissidenten, waar
onder György Konrád, een accoord niet bij voor
baat wilden afwijzen. Oud-fractievoorzitter Péter 
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deze geen coalitie met de SZDSZ 
aan zou gaan. Hij verzette zich te
gen een al te dominante rol voor 
de als behoudend bekend staande 
vakbondsvleugel, onder leiding 
van Sándor Nagy. Laatstgenoem
de benadrukte herhaalde malen 
niet tegen een coalitie als zodanig 
te zijn, maar maakte wel duidelijk 
dat de vakbonden betrokken 
moeten worden bij alle sociaal-
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Tölgessy had een sterkere argu
mentatie tegen deelname aan de 
'paarse' coalitie. Hij betoogde dat 
er door regeringsdeelname geen 
liberaal alternatief overbleef. De 
SZDSZ zou door nu in de regering 
te stappen een strategische kans 
verliezen om zich op de lange ter
mijn als alternatieve regeringspar
tij te profileren. Bovendien, be-
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economische maatregelen, zodat er geen 'onno
dige conflicten tussen de regering en de vakbon
den' ontstaan. 

Dergelijke uitspraken duiden niet alleen op het 
bestaan van diverse vleugels binnen de partij. ze 
duiden ook op de politieke risico's die de overwin
ning met zich meebrengt. De MSZP-kiezer ver
wacht dat deze partij de pijn van de economische 
transitie verkleint, terwijl de nodige maatregelen 
voor de herstructurering van de economie, ook 
onder internationale druk, onontkoombaar lij
ken. De ervaring van de door de MOF gedomi
neerde coalitie leert dat de kans dat de kiezer bij 
een tegenvallend resultaat zonder enige moeite 
naar een andere partij overstapt, reëel is, waar
door het draagvlak voor een MSZP-regering 
wordt verkleind. De MSZP zou net als de MOF het 
risico lopen ten prooi te vallen aan fragmentatie, 
wat de politieke daadkracht van de partij af
neemt. Tevens realiseert Horn zich dat een rege
ring gevormd uit alleen MSZP nauwelijks in staat 
zou zijn de sterke vakbandsvleugel onder contro
le te houden, wat het latent aanwezige gevaar 
dat de MSZP met het ancien régime wordt geasso
cieerd, des te groter maakt. 
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toogde hij, zou een positie in de 
regering een eventuele samenwerking met de 
Christelijk-Conservatieve partijen voor lange tijd 
onmogelijk maken. 
De voorstanders van regeringsdeelname betoog
den dat de SZDSZ door niet in de coalitie mee te 
doen het risico zou lopen altijd veroordeeld te 
zijn tot bivakkeren in de oppositiebanken. Hun 
positie werd versterkt door Horn, die met een 
aantal verregaande concessies de Vrije Democra
ten verleidde onderhandelingen over een eventu
ele coalitie aan te gaan. Volgens Horn moest in de 
nieuwe coalitie worden voorkomen dat de groot
ste coalitiepartner net als de MDF een dictatenpo
litiek zou hanteren. Hieronder verstond hij een re
gering die elke vorm van samenwerking met de 
oppositie weigerde en de coalitiepartners in een 
onderdanige positie manoeuvreerde. 
Na een tweetal weken kwamen de onderhande
laars tot een samenwerkingsaccoord. Een politiek 
commentator vatte het als volgt samen: "Op het 
eerste gezicht lijken de socialisten oververtegen
woordigd. Maar de essentie van het gesloten ac
coord is dat de SZDSZ wat betreft beslissingsbe
voegdheden een gelijkwaardige partner is. De so
cialisten hebben weliswaar meer posities, zonder 
de Vrije Democraten is er echter in deze coalitie 
geen regeringsbeslissing mogelijk." 



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

Beslissingen kunnen alleen op basis van consensus 
worden genomen. Een tweede element van het 
accoord tussen MSZP en SZDSZ is dat alleen wets
voorstellen die door beide fracties worden ge
steund in het parlement in behandeling worden 
genomen. Deze beperkende maatregelen aan de 
kant van de MSZP lijken inderdaad een garantie 
te zijn om dictatenpolitiek te vermijden. 

Historische doorbraak? 
Van de voormalige Oostbloklanden is Hongarije 
het enige land waar de juridische opvolger van de 
communistische partij na een eclatante verkie
zingsoverwinning tezamen met een liberale partij 
gaat regeren. Dit is zonder meer een historische 
doorbraak te noemen. Beide partijen hebben ge
noeg gemeenschappelijke noemers gevonden om 
een regeringsavantuur aan te gaan. 
Het accoord is zonder twijfel een voorbeeld van 
zelfrestrictie van de MSZP en duidt vooral op een 
reële inschatting van de precaire positie die deze 
partij ondanks de overwinning in de Hongaarse 
samenleving inneemt. Door het sluiten van het sa
menwerkingsaccoord hebben beide partijen hun 
politieke toekomst voor langere tijd met elkaar 
verbonden. De vraag is nu of de coalitie, ondanks 
de getoonde compromisgezindheid van beide 
partijen, ook in de praktijk levensvatbaar is. Door 
de zwakke oppositie en de te verwachten interne 
tegenstellingen zal deze regering in de eerste 
plaats zichzelf moeten zien te overleven. 
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Net als de eerste democratisch gekozen regering 
van Antall zal de regering Horn in de eerste plaats 
op haar economische daden worden beoordeeld. 
Hoewel uit enquêtes blijkt dat de Hongaren er 
terdege rekening mee houden dat hun situatie de 
komende jaren er niet op vooruit gaat. zullen ze 
wel moeite hebben met nog meer offers. Met 
name als er gesneden wordt in de sociale voorzie
ningen zal het, ondanks de preventieve maatre
gelen in het accoord, moeilijk zijn de 'marktgeo
riënteerden' en de 'vakbondsvleugel' van de 
MSZP in het gareel te houden. 
Voor de oppositie geldt. dat het Christelijk-Natio
nale-Conservatieve kamp de komende periode zal 
zoeken naar een nieuwe uitgangspositie. Her
nieuwde fragmentatie en partijvorming zijn daar
bij niet uit te sluiten. Het is de vraag welke rich
ting dit op zal gaan. De kans dat nationalistische 
elementen de boventoon gaan voeren, lijkt voor
alsnog electoraal weinig voor de hand te liggen. 
Maar bij voortdurende economische stagnatie en 
de eerste corruptieschandaaltjes of het iets te op
zichtig opbouwen van een clientèle door de coali
tie, is een fel nationalistisch getinte oppositie niet 
bij voorbaat uit te sluiten. 
Vooralsnog heeft de regering het lot zelf in han
den; hoe cynisch het ook mag klinken, de socialis
ten hebben uiteindelijk de meeste regeringserva
ring, misschien zullen ze daarom minder snel in 
dezelfde fouten vervallen als hun voorgangers. 

Marc van den Muyzenberg werkt aan een proef
schrift over democratiseringsprocessen in Cen
traal Europa. 
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Het optimisme van 
GáborFodor 

Interview met de Hongaarse minister van 
Cultuur en Wetenschappen 

Vier jaar na de val van de Muur zijn de socialisten 
weer terug op het toneel van de Centraaleurope
se politiek. Momenteel dragen ze regeringsver
antwoordelijkheid in Litouwen en 
Polen. In Hongarije behaalden de 

Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen voor 
de winst van de socialistische partij in Hongarije? 
"De eerste vier jaar democratie waren een teleur-

stelling voor de Hongaren. De 
conservatieve regering ideologi

socialisten (MSZP) in mei zelfs een 
absolute meerderheid in het par
lement. Toch vormen ze met hun 
gezworen tegenstanders van wel
eer, de Alliantie van Vrije Demo
craten (SZDSZ) sinds enkele maan
den de tweede democratisch ge-

Marc van den Muyzenberg 
seerde het totale maatschappelij
ke leven, met een sterke nadruk 
op de zogenaamde Hongaarse 
waarden en normen. Dit beviel de 
publieke opinie helemaal niet. Bo
vendien stoorden de Hongaren 

INTERVIEW 

kozen regering van Hongarije. 

De 32-jarige Gábor Fodor is de nieuwe minister 
van Cultuur en Wetenschappen. Als student was 
hij betrokken bij de oprichting van de Alliantie 
van Jonge Democraten (Fidesz). Sindsdien be
hoort hij tot de populairste politici van het land, 
mede door zijn engelachtige uiterlijk en overwo
gen optreden. Eind vorig jaar verliet hij Fidesz. De 
partij werd steeds conservatiever, terwijl Fodor 
bleef pleiten voor een koers die het best te verge
lijken is met die van D66 in Nederland. Tijdens de 
verkiezingen van mei jongstleden was hij de 
tweede kandidaat van de SZDSZ. 
In zijn spaarzame vrije tijd doceert hij filosofie 
aan de Rechtenuniversiteit van Budapest. Het mi
nisterschap is de voorlopige kroon op zijn politie
ke bliksemcarrière. Onlangs bracht hij een kort 
bezoek aan Nederland. In nauwelijks 24 uur open
de hij de overzichtstentoonstelling van Tivadár Cs
ontváry in de Rotterdamse Kunsthal, ontmoette 
hij representanten van de Nederlandse kunstwe
reld en Haagse politici. Zoals het een minister van 
Cultuur betaamt koos hij het Rotterdamse hotel 
New York ("buiten lijkt het net de Bronx, binnen 
waan je je in het Fin de Siècle") als plaats om de 
achtergronden van 'paars op z'n Hongaars' toe te 
lichten. 
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zich aan de arrogantie van de eer
ste democratisch gekozen rege
ring, die hen steeds dingen op-

drong die niets met hun belevingswereld te ma
ken hadden. De Hongaren hechtten meer belang 
aan het verbeteren van hun levensomstandighe
den. Ze zien de noodzaak van veranderingen in, 
maar ze zoeken ten tijde van dit proces wel naar 
sociale zekerheden. Ze streven als het ware naar 
'zekere veranderingen'. Maar de Hongaren willen 
zeker niet terug naar de oude éénpartijstaat en er 
is geen sprake van nostalgie. Dát blijkt paradoxaal 
genoeg juist uit de steun voor deze coalitie." 

Hoe is het voor u, als een van de leiders van de 
vroegere democratische oppositie, om nu als mi
nister samen te moeten werken met de tegen
standers van destijds? 
"Het is inderdaad een geweldig dilemma voor de 
SZDSZ, want eigenlijk was niemand erg gelukkig 
met een mogelijke samenwerking met de ex-com
munisten. Maar er was domweg een situatie ont
staan die we moesten accepteren. Het alternatief 
om met de verslagen christelijke partijen in de op
positie te gaan was onaantrekkelijker. Wat voor 
samenwerking met de socialisten pleitte, was dat 
de MSZP zich de afgelopen vijf jaar heeft omge
vormd tot een moderne democratisch functione
rende partij." 
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Bent u desondanks toch niet bang dat de leden 
van de oude nomenklatura opnieuw zullen terug
komen? 
"De zaak ligt genuanceerd. Veel oude communis
ten hebben zich de afgelopen vier jaar volkomen 
met de conservatieve eerste regering geïdentifi
ceerd. Dat is volgens mij slechter dan dat iemand 
aan zijn oude overtuiging blijft vasthouden. Bo
vendien streefden reeds in de jaren tachtig de 
hervormers in de communistische partij al demo
cratische veranderingen na. Ze zijn in de socialisti
sche partij opgegaan, terwijl de oude communis
ten hun eigen Arbeiders Partij oprichtten. Deze 
laatste is er trouwens niet eens in geslaagd om 
het parlement in te komen. Volgens mij hebben 
de kiezers op de MSZP gestemd vanuit het idee 
dat het land een geconsolideerde democratie is 
die niet meer omver geworpen kan worden." 

Toch bevindt de SZDSZ zich in een moeilijke posi
tie in deze coalitie. De Socialisten hebben immers 
de absolute meerderheid in het parlement. Loopt 
uw partij daardoor niet de kans ten opzichte van 
de MSZP te verbleken? 
"Ja, dat gevaar is aanwezig. We moeten nog een 
goede politieke strategie vinden. Maar de maat
schappelijke achtergrond en de mentaliteit van 
het electoraat van beide partijen verschilt aan
merkelijk. De SZDSZ trekt voornamelijk kieLers uit 
de stedelijke meer geschoolde lagen van de be
volking, terwijl degenen die op de Socialisten 
stemden lager geschoold en ouder zijn. We moe
ten onze basis onder de kiezers verbreden, en als 
ons dat niet zal lukken hebben we daadwerkelijk 
een verkeerde strategie gekozen." 
De oude tegenstelling tussen communisten en de
mocratische oppositie lijkt dus niet meer relevant. 
Wat zijn op dit moment dan de belangrijkste 
maatschappelijke kwesties? 
"De economische situatie blijft moeilijk. De pro
blemen zijn legio: er heerst werkloosheid, de be
jaarden verkeren in een heel moeilijke financiële 
positie en de jongeren hebben moeite om goede 
scholing te krijgen. We moeten zien te voorko
men dat de levensomstandigheden nog verder 
achteruitgaan, en ervoor zorgen dat het inkomen 
stijgt, bijvoorbeeld door meer te exporteren. Aan 
de andere kant proberen we te bezuinigen op de 
overheidsuitgaven, en een streng beleid uit te 
voeren met behulp van sterke schokken. Het lijkt 
erop dat de samenleving dit beleid accepteert.·· 

Budapester intellectuelen 
Een thema dat de Hongaarse politiek de afgelo
pen jaren heeft beheerst, is de zogenaamde me
dia-oorlog. Het belangrijkste issue was of de elek
tronische media zelfstandig mochten opereren of 
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onder invloed moesten staan van de regering. 
Hoe zult u, als verantwoordelijk minister voor het 
mediabeleid, trachten deze oorlog te beëindi
gen? 
Fodor kijkt even gekweld. Kennelijk heeft de me
diawet reeds tijdens zijn korte ministerschap tot 
irritaties geleid tussen de coalitiepartners. Vervol
gens zegt hij diplomatiek: "Mijn uitgangspunt is 
dat de regering, als het mogelijk is, geen invloed 
op de radio of TV moet uitoefenen. Maar op dat 
punt is er geen volledige overeenstemming tussen 
de coalitiepartners. De Socialisten willen op een 
of andere manier het recht hebben invloed uit te 
kunnen oefenen op de Staatsomroep, zoals bij de 
benoeming van de directeuren. Wij willen dit 
niet. Toch denk ik dat we wel een compromis zul
len bereiken." 

Hoe ziet u op dit moment de verhouding tussen 
de SZDSZ en de Budapester intellectuelen. Hoe 
groot is de rol van mensen als György Konrád? 
"Zij vervullen een bepaalde controlerende func
tie. Iemand als Konrád deed dit altijd al. Hoewel 
hij momenteel niet meer tot de oppositie behoort 
-zijn partij is nu immers regeringspartij- betekent 
dat nog niet dat er niet naar hem geluisterd zou 
moeten worden." 
Er wordt wel eens gezegd dat er bij de Hongaarse 
intellectuelen sprake is van een 'ra/verwarring'. 
Ze spelen een belangrijke rol in de politieke prak
tijk, maar weigeren daadwerkelijke politieke ver
antwoordelijkheid op zich te nemen. 
"De afgelopen twee jaar is hun rol veel duidelij
ker geworden. Er zijn intellectuelen die zich uit de 
politiek hebben teruggetrokken, anderen hebben 
bewust voor de politiek gekozen. Het is geen pro
bleem als de intelligentsia zich met de politiek be
moeit, maar ze moeten de politici wel de gelegen
heid geven politiek te maken en zich niet opstel
len met een houding alsof politici dom zijn en zij 
het beter weten." 
Volgend jaar vieren de jonge Centraaleuropese 
democratieën hun eerste lustrum. U bent inten
sief betrokken geweest bij de democratisering in 
deze regio. Wat ziet u als de belangrijkste kinder
ziekten en positieve punten? 
"Alles is nog veranderbaar, alles is kneedbaar. Er 
zijn nog geen stabiele instituties, organisaties en 
opvattingen; dat geldt zowel voor de politiek als 
voor de bredere maatschappelijke context. In 
deze regio verandert alles om de twee jaar. Er is 
werkelijk niets te voorspellen. De pluspunten: de 
mensen hebben veel geleerd. Ze zijn soms heel 
erg teleurgesteld, maar hebben zich van veel illu
sies ontdaan. Ze kunnen nu reële inschattingen 
maken, en dat helpt ze om de goede beslissingen 
te nemen." 
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De Vlaming: 
autonoom of autistisch? 

De Duitse filosoof Ernst Bloch beweerde, dat we 
met een minimum aan inductieve logica wel 
enigszins zekere uitspraken konden 
het verleden, in elk geval het ei-
gen verleden, en dat we, op 

doen over 

was hij een internationalist, als jood voelde hij 
zich verbonden met de eeuwenoude profetische 
traditie van de bijbel tot de ketterse sekten van 

de zestiende eeuw, maar als Duit
se prof verlangde hij van zijn stu

grond daarvan, de mogelijkheid 
hadden om iets over de richting 
van de toekomst te zeggen, maar 

Ludo Abicht 
denten dat ze uiteraard de eigen 
nationale culturele traditie zou
den kennen, waarderen, verrijken 

dat we absoluut niets wisten over 
'das Dunkei des gelebten Augen
blicks', het precieze moment dat 
we nu aan het beleven waren. 

BUITENLAND 
en als intellectuelen doorgeven. 

Men zou deze uitspraak over de 
tijd ook op de ruimte kunnen toe-
passen: over verre en minder verre landen kunnen 
we als journalisten, etnologen en antropologen 
relatief ware dingen vertellen, feiten en analyses 
die dan door andere feiten en analyses geveri
fieerd of gefalsifieerd kunnen worden, maar wat 
weten we eigenlijk over onszelf? 
Voor we hierop ingaan, is het toch interessant dat 
we, als het ware vanzelfsprekend, van de 'Duitse' 
filosoof Bloch gesproken hebben. Bloch was een 
in Duitsland geboren en opgevoede jood die van
wege zijn opinies (en/of zijn 'ras') driemaal tot 
ballingschap gedwongen werd. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog vluchtte hij als overtuigd antimili
tarist en pacifist naar Zwitserland; onder de Nazi's 
werd hij als jood en marxist met de dood be
dreigd; en na jaren de gevierde filosoof van de 
DDR te zijn geweest, werd hij, tachtig jaar oud, 
nog eens uit het land verdreven waarvoor hij in 
1946 bewust gekozen had. 
Hoe 'Duits' is dus die Ernst Bloch en waarom zou 
een dergelijke vraag hem verbazen? Hij was in 
Duitsland geboren als zoon van een Duits ambte
naar. Hij studeerde aan een oerdegelijk Duits 
gymnasium en aan een reeks van Duitse universi
teiten. Hij sprak en schreef een schitterend Duits 
en was als geen ander vertrouwd met de Duitse 
klassieke schrijvers, schilders en musici. Als marxist 

Schamelheid 
In feite kan ik hiermee mijn voor
dracht als beëindigd beschouwen, 
omdat ik na meer dan 23 jaar in 

het buitenland nog steeds niet begrijp waarom 
Vlamingen zoveel moeite hebben met de erken
ning van hun eigen identiteit. Een kleine groep is 
er als het ware door geobsedeerd en reageert dan 
ook als een opgewonden verzameling van 'be
roepsvlamingen' met een heel beperkte intellec
tuele horizon. In het kader van deze uiteenzet
ting noem ik hen de 'Vereniging van Vlaamse Au
tisten', al kunnen we zonder moeite veel lelijker 
namen verzinnen. Daar ik hun houding echter als 
een ziektebeeld interpreteer, is er geen reden tot 
onnodige polemiek. Dat deze autisten vooral in 
het conservatieve, reactionaire of eerder 'rechtse' 
kamp te vinden zijn -en de begrippen 'links' en 
'rechts' hebben hier zowel te maken met sociaal
economische als ethische vragen- is gedeeltelijk te 
wijten aan de specifieke geschiedenis van deze re
gio en niet noodzakelijk aan hun hypernationalis
me. 
Tegenover deze autisten staan de schamele Vla
mingen. In de tijden voor het Tweede Vaticaans 
Concilie waren de 'schamele armen' mensen die 
zich schaamden over hun armoede en dus door 
liefdadige ijveraars moesten worden opgespoord. 
De schamele Vlamingen van vandaag zijn de lan
delijke intellectuelen die zich om voor mij onver
klaarbare redenen tegen hun toevallige geboorte 
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afzetten. Gedeeltelijk is dat een overblijfsel uit 
het Belgische verleden, toen geestigheden als 'un 
être intelligent ne peut être flamand' nog niet als 
racistische praat ontmaskerd werden, en voor een 
ander gedeelte door onverholen intellectueel ma
sochisme ten opzichte van de Nederlander, naar 
wie men kwispelend placht op te kijken. Verder 
worden deze schamele Vlamingen nog in hun 
schamelheid versterkt door een verkeerd begre
pen internationalisme dat niet heeft ingezien dat 
lokale, regionale en nationale verscheidenheid de 
enige voedingsbodem is voor een levende inter
nationale cultuur. Tussen autisme en schamelheid 
staat autonomie als Aristoteles' 'juiste midden' 
tussen twee extremen. 

Pseudo-anarchisme 
In een cultureel-politiek geladen debat volstaat 
het jammer genoeg niet terug te grijpen naar ob
jectieve semantische definities, 
omdat iedereen toch al weet wat 
je ermee bedoelt, ook al klopt dit 
in feite niet. Neem bijvoorbeeld 
de misverstanden rond het begrip 
'integratie', dat voor de een 'n eu
femisme is voor totale assimilatie 
en voor de ander een synoniem 
van een verandering ten kwade 
als isolatie. Zo zal een verdediger 
van de integratie op één avond 
vaak verweten worden dat hij een voorstander 
zou zijn van de sexuele verminking van Noordafri
kaanse meisjes en tegelijkertijd dat hij door zijn 
homogeniteitsdenken de vernietiging van de 
Maghrebijnse cultuur voorstaat. Dat zijn de avon
den waar een mens achteraf wakker van ligt, 
want hoe breng je die gespleten persoonlijkheid 
weer in één bed? 

Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor het begrip 
'autonomie'. Etymologisch is er geen vuiltje aan 
de lucht: autonoom betekent gewoon 'zelfstan
dig, volgens eigen beschikking denken en hande
len'. Niet van anderen afhankelijk, maar vrij in de 
positieve zin van een opgave die alleen jij. als in
dividu of als groep, kan uitvoeren of verknoeien. 
Autonoom waren de patriciërs en grootgrondbe
zitters van de oudheid of de vrije poorters van de 
late Middeleeuwen, en autonomie was één van 
de meest verleidelijke en mobiliserende slogans 
van de Franse Revolutie. 
In de geest van de achttiende eeuw schreef Got
thold Ephraïm Lessing in 1780 zijn essay Die Erzie
hung des Menschengeschlechts, waarin hij in hon
derd stellingen tot de bevinding kwam dat demo
derne mens eindelijk rijp was geworden om au
tonoom, zonder betutteling of voorbeeld, zijn ei-
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gen leven te leiden. Voor de bevolking van wat nu 
Vlaanderen is duurde het echter veel langer voor 
men überhaupt aan autonomie kon denken. We 
zouden dat literair kunnen illustreren aan de 
hand van twee belangrijke boeken die inhoude
lijk in elkaars verlengde liggen: het Geuzenboek 
van Louis Paul Boon en Het verdriet van België 
van Hugo Claus. Wie deze twee boeken aandach
tig na elkaar leest en daarbij nog even zijn kennis 
van de historische feiten opfrist, moet getroffen 
worden door het verband ertussen. Een bevolking 
die op een zodanig grondige en efficiënte manier 
voor zijn opstandigheid werd afgestraft, politiek 
bevoogd en door generaties Jezuïeten en pas
toors gebrainwasht, die sinds 1585 bijna vijf eeu
wen lang alle verantwoordelijkheid kon afschui
ven op buitenlandse of cultuurvreemde autoritei
ten, ontwikkelde inderdaad dit plantrekkerige 
pseudo-anarchisme dat Claus zo akelig klinisch in 

zijn autobiografie beschrijft. 

Ontvoogding 
De reële autonomie van de Vlaam
se bevolking was en is nog steeds 
een proces, dat nu in een stroom
versnelling schijnt te zijn geko
men mede door ontwikkelingen 
zoals die in Centraal Azië en heel 
Oost-Europa. Dit proces werd op 
gang gebracht, en ook hier zijn er 

parallellen te trekken met onze vrienden uit Cen
traal-Azië, door intellectuelen en kunstenaars, 
want kunst en filosofie hebben nu eenmaal die in
trinsiek utopische kwaliteit die meer is dan een 
louter vrijblijvend wensdenken, zoals de geschie
denis van wetenschap en technologie heeft bewe
zen. Bijna overal in West- en nu ook in Oost-Euro
pa ontstaan kringen van intellectuelen en artie
sten die vooreerst gericht zijn op het herontdek
ken, bewaren en verdedigen van de eigen cultu
rele traditie. 
In een volgende fase wordt het echter duidelijk 
dat dit onschuldige 'cultuurnationalisme' de weg
bereider is voor andere bewegingen van sociaal
economische, politieke en juridische aard. De ge
schiedenis van de Vlaamse Beweging vormt hier
op geen uitzondering, ook al heeft het om speci
fieke redenen lang geduurd voor het verband tus
sen culturele en economische ontvoogding ge
legd werd. Vandaag kunnen we met statistieken 
en cijfers in de hand zeggen dat Vlaanderen, ui
teraard binnen de grenzen van de internationale 
context, economisch geëmancipeerd is. De juridi
sche en politieke hervormingen vanaf de jaren 
dertig tot de huidige staatshervormig zijn daarom 
ondenkbaar zonder de onderliggende economi
sche verschuivingen. 

11 
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De periode van de jaren zestig, waarin Herman 
Deleeek zijn rapport schreef over de verneder
landsing van het bedrijfsleven in Vlaanderen, 
heeft plaats gemaakt voor een machtsverdeling 
die veel verder gaat dan de correcte toepassing 
van de taalwetten. Merkwaardig genoeg begint 
en eindigt zo'n ontwikkeling naar autonomie op 
het culturele niveau: zelfs met een stevige sociaal
economische en juridische basis kan er nog steeds 
geen sprake zijn van volledige autonomie, zelfbe
heer dus, zonder een voldoende mate van cultu
rele subjectieve en objectieve zelfverzekerdheid. 
Louter subjectieve zeifverzekerdheid, die niet ge
paard gaat met erkenning van buitenaf, vervalt al 
te gemakkelijk in de verkramping van het autisme 
en de angst voor het vreemde. Louter objectieve 
waardering is al even onaanvaardbaar, omdat au
tonomie en zelfbewustzijn nu eenmaal per defini
tie niet van buitenaf kunnen worden aangebo
den, laat staan opgedrongen. 
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Ik denk dat de bevolking van 
Vlaanderen vandaag op de drem
pel staat van deze laatste en moei
lijkste fase van haar ontvoogding, 
wat helemaal niet wil zeggen dat 
ze die drempel ook zal kunnen 
overschrijden. 
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Terwijl autonomie het gevolg is 
van een normaal en gezond groeiproces, is autis
me een ziekte die des te gevaarlijker is, omdat ze 
een ongewenst bijprodukt is van dit streven naar 
autonomie en er een totale karikatuur van kan 
maken. We begaan vaak de fout de vertegen
woordigers van dit nationale autisme te brand
merken als hopeloos verouderde, reactionaire 
krachten die in een imaginair verleden zijn blijven 
vasthangen. We hebben voor deze misvatting vol
doende illustratieve elementen, gaande van de 
folkloristische vormen waarin dit autisme zich ver
toont tot het schaamteloze geflirt van bepaalde 
extremistische groepen met fascistische oermy
then en verouderde elementen van pseudo-we
tenschappelijk biologisch racisme. Daarbij zien we 
echter over het hoofd dat dit autisme veel meer is 
dan een regressieve beweging van nostalgie naar 
het ingebeelde verleden, maar eerder een poging 
om vandaag en morgen nog een houvast te vin
den in een wereld die steeds meer opengaat en 
uniform wordt en waarin men als individu dreigt 
verloren te lopen. 
Voor de autist is deze verkrampte houding een 
vluchtmechanisme dat des te hardnekkiger werkt 
naarmate de confrontatie met de ander inder
daad een risico inhoudt dat niet iedereen bereid is 
aan te gaan. Natuurlijk kan en moet de democra-
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tische overheid de onwettige, agressieve vormen 
van dit autisme krachtig bestrijden, zoals nu stil
aan het geval is in Duitsland, maar daarmee 
wordt de kern van het probleem nog niet ge
raakt. Want net zoals de ontvoogding, waarvan 
dit autisme een karikatuur is, heeft deze ontwik
keling diepe wortels. Aan het einde van Het ver
driet van België lacht iemand in een café om het 
idee, dat we nu, na het fascisme, maar eens de de
mocratie moeten proberen: 'met dezelfde men
sen zeker?' Anders gezegd: indien democratie 
idealiter samengaat met autonomie, hoe kunnen 
we dan verwachten dat een bevolking, die al eeu
wen met schade en schande geleerd heeft het 
openbare debat te schuwen en Zivilcourage met 
donquichotterie verwart, piotseling rijp zou zijn 
voor het communicatieve handelen dat Habermas 
als een essentieel kenmerk van de vrije maat
schappij beschouwt? 
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Omdat het autisme pathologisch 
van aard is, kan het onmogelijk 
de eigen positie relativeren, door 
bijvoorbeeld in te zien hoezeer 
de eigen cultuur een produkt is 
van interactie met vreemde cul
turen en ook niet kan groeien 
zonder die voortdurende wissel-
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werking met anderen. Het autis
me kan namelijk niet dialectisch denken en bijt 
zich dus vast in een valse exclusiviteit die meent 
dat de eigenheid slechts ten koste van het andere 
en de anderen kan worden bereikt. 
Naast dit bekende autisme dat zijn stellingen van 
de daken schreeuwt, is er echter nog een andere, 
stillere vorm van autisme die erin bestaat dat men 
de confrontatie met de omgeving uit de weg 
gaat, zich als het ware 'met zijn eigen zaken be
moeit', 'niet aan politiek doet' of 'zijn nek niet 
uitsteekt'. Dit stille autisme is de ideale voedings
bodem voor het agressieve racisme van de xeno
fobe actiegroepen, die daardoor vaak de perverse 
rol van slachtoffers van de overheidsrepressie toe
gewezen krijgen. Anders gezegd: een duidelijke 
afkeuring van intolerantie in een sportclub of een 
stamcafé is veel effectiever dan een goedbedoeld 
manifest van progressieve intellectuelen die, vol
gens de gangbare publieke opinie, 'geen last van 
vreemdelingen hebben', wat nog gedeeltelijk 
juist is ook. Het zal daarom ook veel moeilijker 
zijn om dit discrete, zogenaamd a-politieke autis
me tegen te gaan dan de openlijk racistische va
rianten ervan. De verschillende Europese enquê
tes waaruit blijkt dat de Vlamingen heel laag sco
ren in tolerantie, terwijl de politieke uiting daar
van nog steeds relatief klein is, wijzen mijns in-
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ziens op dit stille autisme dat door geen betogin
gen of wetten aangepakt kan worden. Politici, die 
in een democratie verplicht zijn realistisch met 
het kiezersgedrag rekening te houden, zullen dan 
ook onvermijdelijk door dit fenomeen beïnvloed 
worden en er zich voor hoeden deze potentiële 
kiezers te veel af te schrikken. 

Mentaliteitsverandering 
In zijn Essay over de toekomst van Vlaanderen 
schrijft de bekende journalist en essayist Mark 
Grammens onder meer het volgende: "Ik droom 
van een Vlaamse staat waarin 'Artsen Zonder 
Grenzen' een ministerieel departement vormt, 
dat de taak opneemt van wereldsolidariteit die de 
Republiek Vlaanderen zich vrijwillig heeft gesteld 
en die zij volledig uit haar welvaart financiert". 
Hierbij zou ik twee kanttekeningen willen maken. 
Ten eerste, ben ik het met de geest van deze uit
spraak helemaal eens, ook al is het nog lang niet 
duidelijk hoe die Vlaamse staat er concreet zal 
uitzien: een federale deelstaat van België, een au
tonome eenheid in een grotere confederatie, een 
volledig onafhankelijke republiek? Ten tweede: 
wat ook de uitkomst van de huidige ontwikkeling 
zal zijn, de vraag blijft hoe men deze mentaliteits
verandering zal kunnen doorvoeren, en ook hier
op kan niemand een sluitend antwoord geven, al 
lijkt het inderdaad de enige weg om zowel boven 
dit traditionele autisme als modieuze zelfonder
schatting uit te kunnen stijgen. 
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Misschien had de Poolse filosoof Leszek Kolak
owski wel gelijk toen hij in 1968 schreef "dat de 
echte progressieven altijd gedoemd zijn om een 
minderheid te vormen, maar dat het er zonder 
hen nog slechter aan toe zou gaan". 
Vandaag hebben we een enorme en dringende 
behoefte aan mensen die tegelijkertijd autonoom 
denken en leven èn voldoende begrip kunnen op
brengen voor de zoektocht van verschillende be
volkingsgroepen en culturen naar hun eigen spe
cifieke inbreng. Ook als ze altijd een minderheid 
zullen blijven binnen elke groep, hebben zij toch 
de plicht te werken aan een nieuwe vorm van in
ternationale informatie en solidariteit, die vol
doende genuanceerd en dialectisch is om binnen 
afzienbare tijd de valse tegenstelling tussen ei
genheid en wereldburgerschap intellectueel zo
danig te discrediteren dat voordrachten als deze 
gelukkig overbodig geworden zijn. 

Ludo Abicht is filosoof en doceerde aan de 
Antioch University te Berkeley, en is thans do
cent filosofie aan de UIA te Antwerpen. Publi
ceerde diverse romans en studies over onder 
meer Joodse cultuur en filosofie. Hij is voorzitter 
van het Masereelfonds. 

Deze voordracht werd gehouden op 7 juli 1993 
in cultureel centrum De Singel te Antwerpen. 
Het artikel verscheen eerder in het Vlaams 
Marxistisch Tijdschrift, nr.2, 1993. 
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Stad als decor 

Joop Reyngoud begon acht jaar geleden met fo
tograferen. Inmiddels is hij uitgegroeid tot een 
bekend Rotterdams stadsfotograaf. Hij gebruikt 
de stad graag als decor. "Ik zet al-
tijd het sociale leven af tegen de 

Thema's als de leefbaarheid van de stad, het alle
daagse leven tijdens een renovatie en buurtover
last heeft hij in verschillende Rotterdamse wijken 

voor eeuwig vastgelegd. De foto's 
die in deze P&C staan afgedrukt 

achtergrond van de stad. Ik maak 
niet snel louter architectonische 
foto's. Mijn grootste interesse gaat 
uit naar mensen. Mensen in relatie 
tot elkaar en tot hun omgeving. 
Fotografie legitimeert mijn aan
wezigheid". Dat het Reyngoud 

Joop Reyngoud 
geven een willekeurig beeld van 
deze items. Ze zijn ondermeer ge
maakt in de Rotterdamse wijken 
Pendrecht, Overschie en Om
moord. De foto's geven een in
dringend beeld van mensen te-

FOTOKATERN 

vooral te doen is om de mensen, 
blijkt wel uit zijn nieuwste op-
dracht: een daklozenproject in Rotterdam. Om 
het leven van de daklozen beter te begrijpen, 
heeft hij enkele malen met hen doorgebracht: 
slenterend door de stad en slapend onder brug
gen. "Ik wil in hun huid kruipen. Je komt dan ook 
veel dichterbij. wordt beter geaccepteerd." 

Neon en Rabarber 
Een groot deel van zijn werk maakte Reyngoud in 
opdracht van de gemeente Rotterdam en is uitge
geven in verscheidene fotoboeken. Daarnaast ex
poseert hij met de fotogroep Neon en Rabarber. 
"Het is vooral een vriendenclub. Het is leuk om sa
men met anderen over foto's te praten en af en 
toe te exposeren". 
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midden van hun sociale omge-
ving. 

Humor 
Toch worden zijn foto's gekenmerkt door een 
flinke portie humor. Veel mensen die zijn foto's 
voor het eerst zien, moeten vaak lachen. "Ik hoor 
dat vaak" merkt hij glimlachend op. Het wekt dan 
ook weinig verbazing dat de stadsfotograaf ook 
zijn eigen werk wel eens op de korrel neemt. "Als 
ik de foto's maak, ben ik zeer ambitieus. Ik heb 
iets te vertellen en beleef daar heel veel plezier 
aan, maar de rest is gewoon behang. Een exposi
tie is toch niet meer dan een wand die je volpropt 
met foto's?". 

Jo lanssen is medewerker van P&C 
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Stad en cultuur 
De samenwerking tussen overheid, 

kunstwereld en bedrijfsleven 

In 1988 kiest de Rijkspianalogische Dienst voor 
een uniek openingshoofdstuk van zijn periodiek 
rapport Ruimtelijke Verkenningen. Het heet Cul
tuur en steden en de aandacht 
richt zich op de betekenis van 

is, komt het hierop neer: tegenover traditie en 
continuïteit stelt men de ervaring van het mo
ment centraal, is men primair gericht op het nieu-

we en erg gevoelig voor het vluch
tige, toevallige en voorbijgaande. 

kunst en cultuur voor het stede
lijk klimaat, op het aanbod en de 
spreiding van culturele voorzie-

Ton Bevers 
Waar anders dan in de stad treft 
men deze culturele atmosfeer 
aan? Zulke uiteenlopende auteurs 

ningen, op de cultuurparticipatie 
in de grote steden, in het bijzon
der die van toeristen uit binnen
en buitenland en natuurlijk ook 

CULTUUR 
als Charles Baudelaire, Georg Sim
mei en Walter Benjamin zijn de 
postmodernisten van nu voorafge-

op de economische betekenis van 
cultuur voor de stad. 
In 1990 richt het Nederlands Architectuurinstituut 
te Rotterdam een tentoonstelling in naar aanlei
ding van een twintigtal ontwerpen voor stedelij
ke vernieuwing. In de catalogus met de toepasse
lijke titel Verleidelijk stadsbeeld worden de plan
nen ontvouwd van de vier grote en een reeks van 
provinciesteden in Nederland om te investeren in 
projecten die het imago van de stad extra glans 
moeten geven. Het totale bedrag aan plannen 
loopt op tot meer dan acht miljard gulden over 
een paar jaar uitgespreid. 
In het voorjaar van 1991 lanceert de stuurgroep 
Amsterdam Kunstenstad een actieplan tot ver
sterking van de positie van Amsterdam als voor
aanstaand kunstcentrum in een verenigd Europa. 
Het elan waarmee de stuurgroep van start gaat 
spreekt uit de titel van het onderzoeksrapport dat 
zij publiceert: Nieuwe Coalities in de Kunst. 
Wat deze drie voorbeelden gemeen hebben, is 
het thema stad en cultuur en de betrokkenheid 
daarbij van minstens deze drie partijen: overheid, 
kunstwereld en bedrijfsleven. 

Stadscultuur 
Voor een typering van de hedendaagse cultuur 
kan men terecht bij de vele exegeten van het 
postmodernisme. Samengevat, als dat al mogelijk 

gaan in de analyse en diagnose 
van de stedelijke cultuur met hun 
hypersensitieve essays over de es-

thetische houding van stadsbewoners en stadsbe
zoekers in typische rollen als die van de flaneur, 
de dandy, de vreemdeling, de cynicus en de blasé
persoon. 
De laatste tijd vragen veel auteurs aandacht voor 
de esthetisch-culturele dimensie van de stad. De 
esthetiek van de stad beperkt zich niet tot de ar
chitectonische en stedebouwkundige orde. Als 
iets een groeisector genoemd kan worden dan is 
het wel het domein van de stedelijke cultuur. In 
de stad lijkt bijna niets buiten de sfeer van het es
thetische om te bestaan. Ook van de minste buur
ten en de zelfkant van het stedelijk leven worden 
esthetische reportages gemaakt. De moderne 
stad laat zien hoe fragmentarisch en divers de 
twintigste eeuwse cultuurproduktie en -consump
tie geworden is. Geen eenheid van stijl, geen noe
mer die aan uitingen van kunst en cultuur iets ge
meenschappelijks geeft. 
De navelstreng met verleden en traditie werd 
door de vernieuwers rond de eeuwwisseling door
gesneden. De wetenschappelijke en artistieke dis
ciplines raakten los van hun geschiedenis en van 
elkaar. De tijd van de grote debatten tussen func
tionalisten en ornamentalisten, tussen modernis
ten en traditionalisten, tussen de Camillo Sittes en 
de Otto Wagners, tussen Bauhaus en Our House, 
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tussen figuratieven en conceptualisten is voorbij. 
Hun strijd is niet meer onze strijd. leder gaat zijn 
gang en volgt zijn eigen demon binnen de talrijke 
grote en kleine circuits van het culturele aanbod 
die samen de cultuursector vormen. 

Kunst en cultuur in de stad zijn al lang niet meer 
het exclusieve symbool van de politieke, economi
sche en culturele macht van de elite, noch in 
vormgeving en indeling van de openbare ruimte, 
noch in de produktie, de distributie en consump
tie van kunst- en cultuurgoederen. Het dominan
te kenmerk van cultuur in het stadsleven van nu is 
de minder direct zichtbare en meer achter de 
schermen georganiseerde cultuur. Het gaat om 
het geheel van voornamelijk door de overheid in 
het leven geroepen of gesteunde instellingen en 
voorzieningen waarin specialisten belast zijn met 
het bedenken, programmeren, uitvoeren en eva
lueren van culturele activiteiten ten behoeve van 
een heterogeen publiek dat men steeds beter wil 
leren kennen om succesvol te kunnen werken aan 
de produktie, distributie en receptie van het cul
turele aanbod. 

Stadstoerisme 
Een aanzienlijk deel van het culturele aanbod 
draagt bij aan de attractiviteit van de stad. Som
mige steden hebben geen aanbeveling meer no
dig, andere moeten zich tot het uiterste inspan
nen om de belangstelling van de toerist te trek
ken. Stadstoerisme is een wetenschappelijke spe
cialisatie aan het worden, die de stad als een on
derneming beschouwt en het toerisme tot een 
van de bélangrijkste troeven rekent in de stedelij
ke economie van de laat twintigste eeuw. Toeris
me is de snelst groeiende industrie en verwacht 
wordt dat deze ontwikkeling tot ver in de volgen
de eeuw zal doorwerken, omdat de meeste men
sen over meer vrije tijd zullen beschikken, hun in
komen zal stijgen en de mobiliteit verder zal toe
nemen. Het aantal en de soorten vakanties groei
en en het stedelijk toerisme profiteert daarvan 
mee. 
Het marketingbeleid, zo luidt het advies van de 
toerismespecialist, dient erop gericht te zijn het 
aandeel van de verblijfstoeristen in het bezoe
kersaantal zo groot mogelijk te maken en te hou
den tot het punt waarop de kosten-batenverhou
ding het gunstigste resultaat te zien geeft. Dat 
betekent dat door middel van gerichte campag
nes het indirecte en oneigenlijke excursionisme 
zoveel mogelijk moet worden afgeremd. Dat kan 
bijvoorbeeld bereikt worden door zich in te span
nen voor de bevordering van het congrestoeris
me, een snelgroeiende en specialistische tak van 
de toeristen markt. Succesvol toeristisch beleid, al-
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dus de specialist, is mogelijk als een stad bezoe
kers langer dan een dag kan vasthouden, want 
verblijfstoerisme zorgt voor opbrengsten. 
Wat voor de stad als toeristisch object geldt, gaat 
ook steeds meer op voor de afzonderlijke goede
ren en diensten van de georganiseerde cultuur: ze 
vragen om marktgericht denken en handelen. De 
stad is een produkt dat verkocht moet worden 
door samenwerking tussen lokale overheid, be
drijfsleven en de cultuursector. Zo wil Amsterdam 
proberen om de komende jaren de achterstand in 
groei van de toeristenmarkt in te lopen door het 
toerisme met 25 procent te vermeerderen. Voor 
de jaren negentig wil de stad jaarlijks vier procent 
en cumulatief 60 procent meer bezoeken realise
ren. Een actief cultuurbeleid maakt deel uit van 
een breed actieprogramma. Het genereren van 
grote bezoekersstromen hoort tot de taakstelling 
van de georganiseerde cultuursector. 

Wedijver 
Cultuur wordt minder dan voorheen binnen de 
verzorgende sector van opvoeding en vorming 
gesitueerd, maar steeds vaker in verband ge
bracht met stedelijke recreatie en toerisme. Het 
economisch belang van de cultuur als bestaans
bren voor de stad krijgt nu meer accent. Omdat 
eenzelfde ontwikkeling ook in andere steden 
merkbaar is, neemt de concurrentie toe en krijgt 
de georganiseerde cultuur nog eens extra aan
dacht. Amsterdam ziet initiatieven van elders als 
bedreigend voor het draagvlak van de eigen cul
turele voorzieningen. Want de veronderstelling is 
dat door de realisering van grootse plannen in de 
cultuursector andere lokaties een groter deel van 
de binnen- en buitenlandse bezoekersstroom en 
ook van de rijksoverheidssteun naar zich toe trek
ken. 
Steden wedijveren met elkaar op de toeristen
markt met veelal dezelfde soort attracties, zoals 
televisiezenders elkaar beconcurreren op de kij
kersmarkt met een nagenoeg identieke program
mering. Maar zoals in een bepaalde branche, de 
detailhandel bijvoorbeeld, de winkeliers elkaars 
concurrenten zijn, zo slaan ze ook als collega's de 
handen in elkaar om samen te werken in de win
keliersvereniging ter bevordering van ieders ei
gen en daarmee van het gemeenschappelijk be
lang. Zo zien we steden met elkaar rivaliseren, 
terwijl ze samenwerken en van elkaar willen le
ren. Regionaal, nationaal en wereldwijd komen 
museumdirecteuren, festivaldirecteuren, stadsbe
sturen, pretparkdirecteuren en directeuren van 
hoge torens -alles en iedereen is blijkbaar georga
niseerd- bijeen om de kwaliteit van hun produk
ten en de daarbij horende marktaspecten te be
spreken. Culturele centra die ver uit elkaar liggen 
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zijn veel minder elkaars concurrenten en des te 
meer elkaars vergelijkingsmateriaal en voorbeeld. 
Zo kijkt Rotterdam maar Barcelona, Hamburg, 
Frankfurt, maar concurreert met Den Haag en 
Amsterdam. Binnen elkaars geografische nabij
heid is de concurrentie groot, bijvoorbeeld over 
de vestigingsplaats van bepaalde voorzieningen. 

De meest zichtbare traditionele getuigen van de 
georganiseerde cultuur zijn de museumkwartie
ren van de grote steden, de concentratie van mu
sea in Madrid rond het Prado, op en om het Muse
umplein in Amsterdam, en langs de oever van de 
Ma in in Frankfurt. Segregatie en concentratie van 
culturele voorzieningen, zo luidt de veronderstel
ling, bevorderen het publieksbezoek. Men gaat 
dan gemakkelijker van het een naar het ander. 
Volgens dezelfde formule is het idee van winkel
centra en meubelpleinen gerealiseerd. 
Hoewel sommige steden hun prestige in de eerste 
plaats ontlenen aan hun roemrijke verleden, zoals 
Rome, Venetië en Florence, trekken zij ook eigen
tijdse cultuuruitingen naar zich toe. De confronta
tie van oud en nieuw wordt aantrekkelijk gevon
den wegens de afwisseling die een dergelijk aan
bod biedt voor het publiek; bovendien wordt het 
gunstig geacht voor het prestige van de heden
daagse kunst om in een traditioneel culturele om
geving gepresenteerd te worden. Steden van nu 
herbergen het oude en huisvesten het nieuwe. 
Deze combinatie van verleden en heden zorgt in 
belangrijke mate voor de typische ervaring die 
deel uitmaakt van de beleving van de stedelijke 
cultuur. 

Kunstzinnige burgers 
Zorg om behoud van het culturele erfgoed van 
roerende en onroerende goederen in vele hoeda
nigheden en op verschillende niveaus wordt een 
steeds belangrijker taak van het stedelijk cultuur
beleid. Misschien kunnen daar ook de vele uitin
gen van volkscultuur aan toegevoegd worden. Als 
gevolg van verstedelijking en het groeiend aan
bod van modern stedelijk vermaak, raakte de 
volkscultuur op de achtergrond en verloor ze haar 
aantrekkingskracht. Tot het moment waarop dit 
verlies ontdekt wordt en de volkscultuur in be
perkte kring object van zorg en daardoor geculti
veerd wordt. Met de modernisering vindt ook op 
grote schaal de musealisering van de cultuur 
plaats. Hier nemen de provinciale steden en dor
pen een belangrijke complementaire positie in 
ten opzichte van de grote stedelijke centra. De 
volksdansen, klederdrachten, oude ambachten, 
de heemkunde en historische genootschappen 
genieten de belangstelling van een niet gering 
publiek. Via lokale bestuurders, toeristenburo's 
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en deskundigen danwel amateurbeoefenaars van 
de cultuurgeschiedenis worden muziek, dans, 
volksdrachten, streektaal, ambachten, volksge
bruiken, spel en sport gepropageerd en georgani
seerd, op straat, in cursussen, oefenavonden, 
voordrachten en publikaties. Terwijl de stedelijke 
cultuur internationaliseert, groeit de belangstel
ling voor de streekcultuur. Deze gelijktijdigheid 
van het ongelijktijdige kenmerkt het culturele 
aanbod van nu. Naast de vrijpostigheid en luid
ruchtigheid van de populaire jeugdcultuur en de 
gereserveerde en ingetogen kunsten van de 
maatschappelijke bovenlagen is er de met liefde 
gekoesterde en verantwoorde folklore van de 
streekcultuur. In de stad wordt dit alles simultaan 
bewaard, georganiseerd en aangeboden. 
Uitingen van kunst en cultuur beperken zich niet 
tot de zichtbare en hoorbare buitenkant op straat 
en in openbare ruimten, maar vormen voor veel 
mensen ook een dagelijkse of wekelijkse activiteit 
in clubverband in zalen, lokalen en achterkamer
tjes. De georganiseerde cultuur van de amateur
kunstbeoefening is de cultuur van om de hoek, in 
de wijk en in de buurt. Sinds de jaren vijftig is er 
geen achteruitgang te constateren in de publieke 
belangstelling voor oude en nieuwe vormen van 
expressie in woord, gebaar, klank en beeld. 6,5 
miljoen Nederlanders van 6 jaar en ouder -47 pro
cent van de bevolking- zingen, schilderen, teke
nen, dansen, fotgraferen, musiceren en spelen to
neel in verenigings- of cursusverband. De ama
teurkunst heeft de concurrentie met andere ont
spanningsvormen goed doorstaan, zo concludeert 
het Sociaal en Cultureel Planbureau in het onder
zoeksrapport Oe kunstzinnige burger. 

Artistieke tolerantie 
Vooral de groei van de georganiseerde cultuur in 
de sector van de beeldende kunst is opzienba
rend. Plaats van handeling: van wereldstad tot 
provincieplaats. In 1945 waren er slechts een 
handvol galeries in New Vork en een kleine groep 
van regelmatig exposerende kunstenaars. Nu wo
nen en werken in de regio New Vork 150.000 pro
fessionele kunstenaars, die meer dan 15 miljoen 
kunstwerken in 10 jaar hebben geproduceerd, die 
te zien en te koop waren bij ongeveer 700 gale
ries. In Nederland is een goede infrastructuur voor 
beeldende kunst ontstaan dankzij een decennia 
lang op landelijk en lokaal niveau steeds profes
sioneler gevoerd kunstbeleid. 
"Er is geen land ter wereld waar op zoveel plaat
sen, door het hele land, zoveel hedendaagse 
kunst wordt tentoongesteld. Dat heeft zonder 
twijfel te maken met allerlei vormen van over
heidsinterventie", aldus Rudi Fuchs in een in op
dracht van het ministerie van WVC opgesteld rap-
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port over Nederlands Cultuurbeleid en Europese 
Eenwording. Hij voegt er nog de volgende karak
teristieken aan toe. Het Nederlandse kunstkli
maat is internationaler dan in welk ander land in 
Europa (of daarbuiten). De opleidingen zijn hier 
vrijer en avontuurlijker dan in de meeste andere 
landen. Het resultaat van dit beleid is een hoge 
graad van artistieke tolerantie, een buitenge
woon liberaal kunstklimaat en een zekere interes
se bij het publiek. Ook is het Nederlandse publiek 
gewend geraakt aan het feit dat alles er is en ook 
te zien is als openbaar kunstbezit. Zelf verzame
len is hier minder tot ontwikkeling gekomen. 
Kunst wordt als een openbare voorziening be
schouwd zoals onderwijs en gezondheidszorg. 
Overheid en kunstwereld werken hier nauw sa
men, terwijl de betrokkenheid van de markt en 
het bedrijfsleven nog beperkt is, maar deze is de 
laatste tijd wel groter aan het worden door de 
aankoop van kunst ten behoeve 
van bedrijfscollecties, door op
drachtverlening aan kunstenaars 
bij de vormgeving en inrichting 
van gebouwen en door steun aan 
musea o.a. door sponsoring van 
exposities. 

Cultuurkermis 
Er is alom sprake van een toena
me van de georganiseerde cultuur 
waarvan het aanbod naast dat van de traditionele 
culturele instellingen als concertzaal, schouwburg 
en bioscoop vooral te zien en te horen is in niet bij 
iedereen bekende noch onmiddellijk herkenbare 
culturele accommodaties of juist op voor iedereen 
toegankelijke en overbekende plaatsen: de stra
ten, pleinen en openbare ruimten. Wat er op 
straat gebeurt en te zien is, draagt ook bij aan het 
culturele imago van de stad. Het uiterlijk van de 
stad is opvallender geworden en wordt ook be
wust opvallender gepresenteerd. Straatfestivals, 
wijkfeesten, evenementen, beelden buiten, gesti
leerd straatmeubilair en op vele plaatsen muziek 
en muzak. De straatcultuur draagt onmiskenbaar 
en onmisbaar bij aan de stedelijke atmosfeer. Zij 
geeft het publiek het gevoel erbij te horen en op
genomen te worden in de stroom van gebeurte
nissen. 
De stad is niet slechts consumptieartikel, maar 
ook inspiratiebron voor cultuurorganisatoren. De 
gekozen thema's werken imagoversterkend en 
bevestigen het beeld dat men graag van de eigen 
stedelijke cultuur heeft. Een stad vol ideeën leidt 
zo vanzelf tot het idee van de stad. 
Voor de toerist en consument kan alles een cultu
reel thema worden als het maar als zodanig ge
bracht wordt. Culturele organisaties zorgen daar-
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voor. Voor bijvoorbeeld Rotterdam is de haven 
niet alleen een plek van bedrijvigheid, maar ook 
een cultureel te exploiteren thema. Er zijn er die 
in de haven werken en er zijn er die over de haven 
reflecteren. De stad is tegelijkertijd voor de een 
vanzelfsprekend oord van handelen en doen, 
voor de ander object van beschouwing, reflectie 
en esthetisch genoegen. 
Festivals, evenementen en manifestaties zijn de 
draaimolens van de lokale, de nationale en inter
nationale cultuurkermis. Gespreid over het hele 
jaar maken kunstenaars en organisatoren een 
rondedans langs culturele centra van metropool 
tot provincieplaats. De steden leveren de infra
structurele hard ware, dat wil zeggen de culturele 
accommodaties en de daarbij horende financiële 
middelen, maar de culturele soft ware van het 
aanbod van programma's en kunstenaars circu
leert wereldwijd via het netwerk van beurzen, 

tentoonstellingen, festivals en 
manifestaties. Deze relatie tussen 
lokale infrastructuur en wereld
wijde circulatie van roerende cul
tuurgoederen en rondreizende 
personen zal alleen nog maar toe
nemen. Schouwburgen die geen 
vast gezelschap meer huisvesten, 
maar het aanbod zien komen en 
gaan, kunsthallen die geen verza
meling bezitten, maar expositie

ruimte zijn voor steeds wisselende beelden, ker
ken die geen gelovigen meer laten samenkomen, 
maar daarvoor in de plaats concertruimte aanbie
den. 

Naast de grote, worden tal van kleinschalige en 
eenmalige culturele activiteiten ontplooid op ba
sis van telkens opnieuw bedachte of van elders 
overgenomen plannen. Hiervoor zorgen de speci
aal daartoe in het leven geroepen denktanks van 
de georganiseerde cultuur. Opvallend is de toena
me van de secundaire programmering: randactivi
teiten, in het bijzonder het praten over kunst en 
cultuur in de vorm van lezingencycli, forums, 
workshops, discussies, interviews en reportages. 
Het betreft doorgaans tamelijk gespecialiseerde 
onderwerpen voor een beperkt publiek, meestal 
bestaande uit kenners of toehoorders die graag 
kenner willen worden. 
In kringen van culturele organisaties hoort men 
wel eens fluisteren dat er een overdosis aan geor
ganiseerde cultuur dreigt te ontstaan en dat bij 
cultuurconsumenten wel het gevoel moet ont
staan dat ze overal achteraan hollen om bij te blij
ven. De lijstjes van de organisatoren en beleids
makers zijn oneindig. De antennes staan uit naar 
wat er bij de buren en aan de andere kant van de 
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wereld gebeurt. Rond thema's, series, cycli en de
batten worden onderwerpen en personen verza
meld en via folders, affiches en programmaboek
jes verspreid. Alleen al in Rotterdam worden jaar
lijks door de kunstinstellingen gezamenlijk 6,5 
miljoen folders geproduceerd en onder het pu
bliek verspreid. In de jaren zeventig waren in een 
provinciestad de activiteiten in de marge van de 
kunstinstellingen zoals de schouwburg en de con
certzaal nog op de vingers van twee handen te 
tellen. Nu overschreeuwen de aankondigingen el
kaar en het stille klagen over te weinig publiek 
kan ook vertaald worden in scepsis ten opzichte 
van het alsmaar groeiende culturele aanbod. De 
belangstelling voor kunst en cultuur is niet terug
gelopen, maar blijft achter bij de groei van het 
aanbod. 

Nieuwe middenklasse 
Bij veel van de hierboven vermelde culturele acti
viteiten op stedelijk niveau komen vormen van sa
menwerking voor tussen overheid, bedrijfsleven 
en kunstwereld. Vanwaar deze samenwerking 
tussen kunstwereld, overheid en bedrijfsleven bij 
vormen van georganiseerde cultuur en grotere 
projecten van public-private partnership, al blij
ven de primaire doelen van elk der partijen inhou
delijk verschillen? 
Deze convergentie tussen private en collectieve 
sector heeft alles te maken met de aard en positie 
van een snel groeiende klasse van deskundigen, 
van wie er velen werkzaam zijn bij de overheid, 
de kunstwereld en in de marktsector en die in de 
literatuur de leden van de nieuwe middenklasse, 
de 'new class professionals', genoemd worden. 
Deze deskundigen hebben tot op zekere hoogte 
veel met elkaar gemeen: hun opleiding en oplei
dingsniveau, hun positie van loonafhankelijken, 
de aard en invloed van hun expertise, namelijk 
symbolische en op levensstijl-aspecten gerichte 
kennis, en de daarmee samenhangende beroeps
werkzaamheden, hun beroepshouding en meer in 
het algemeen hun waardenoriëntaties. In alle drie 
de sectoren zijn communicatiedeskundigen, con
sulenten, adviseurs, marktdeskundigen, beleids
medewerkers, stafmedewerkers, organisatoren, 
onderzoekers en docenten/instructeurs werk
zaam. Deze representanten van de nieuwe klasse 
zijn professionals met vaak eenzelfde achter
grond, opleiding en soort deskundigheid, alleen 
met dit verschil dat zij hun beroep uitoefenen op 
inhoudelijk verschillende gebieden. Maar gemak
kelijk maken deze deskundigen wegens hun tech
nisch-instrumentele kennis de overstap van de 
ene naar de andere werksfeer. 
Niet alleen in hun specifieke deskundigheid -het 
soort kennis dat zij bezitten en in praktijk bren-
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gen- convergeren de waardenoriëntaties van 
deze professionals. Ook wat betreft culturele in
teresse en cultureel gedrag vertoont de levensstijl 
van deze nieuwe klasse van overwegend in de al
pha- en gamma-wetenschappen opgeleide ken
nisspecialisten sterke overeenkomsten. 
De getalsmatig sterke, goed geschoolde en welva
rende middenklasse bepaalt het straatbeeld en de 
atmosfeer van de laat twintigste eeuwse steden, 
die van industriële naar culturele centra zijn ge
transformeerd. Deze kennisklasse, de bezitters 
van cultureel kapitaal, houdt zich bij voorkeur op 
in het stedelijk milieu en is gesteld op culturele 
voorzieningen van krantenstalletje tot biblio
theek, van peuterzaal tot universiteit. van winkel 
tot warenhuis; ze houden van terras en theater, 
van draaiorgel en symphonieorkest, van straat
meubilair en statige monumenten. 

Bevolkingsdynamiek 
In de grote steden wordt de toename van het 
aantal bezoeken aan culturele voorzieningen ver
oorzaakt door een absolute en relatieve toename 
binnen de stedelijke bevolking van de groepen 
met een frequent uitgaansgedrag, jonge een- en 
tweepersoonshuishoudens. Door de welvaartsstij
ging en de technologische vernieuwingen hebben 
jongere generaties een veelzijdig activiteitenpa
troon ontwikkeld in plaats van een specialistische 
vrije tijdsbesteding. De stad is bij uitstek de plaats 
waar ideeën en vormen van gedrag en levensstijl 
snel wisselen, want de bevolkingsdynamiek is er 
groot. In Amsterdam bijvoorbeeld woont de helft 
van de bevolking daar korter dan acht jaar. De 
doorstroming is er groot en dat bevordert de sne
le wijziging en spreiding van ideeën. 
Het nieuwe middenklasse publiek is groter ge
worden door een hoger opleidingspeil van de Ne
derlandse bevolking, dat tussen 1960 en 1991 
voor het hoger niveau (hoger beroepsonderwijs 
en wetenschappelijk onderwijs) van 8 procent 
naar 20 procent is gestegen en voor het middel
baar niveau van 13 procent naar 44 procent (Mi
nisterie van Onderwijs, 1991 ). Een goed opgeleide 
en brede middenklasse is volgens de econoom 
J.Gerhuny actief betrokken bij de economische 
ontwikkeling van de post-industriële samenleving 
met zijn vrijetijdsmarkt van o.a. kunst en cultuur. 
De overheid bevordert door steun aan onderwijs 
en vorming de groei van deze middenklasse. 
Hoogwaardig onderwijs vormt een voedingsbo
dem voor kwalitatief hoogwaardige consumptie. 
Laag opgeleiden, zo luidt zijn opvatting, benut
ten hun vrije tijd vooral passief met televisie kij
ken. Dat levert te weinig produktie en werkgele
genheid op. Hoger opgeleiden gaan veel meer 
naar theater, concerten en musea en andere cul-
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turele evenementen, en dat heeft wel een stimu
lerende uitwerking op de arbeidsmarkt. Deze 
middenklasse vormt de sociale laag die niet alleen 
om cultuurprodukten vraagt, maar deze ook 
voornamelijk zelf voortbrengt en organiseert. 
Te voorspellen valt dat de cultuursector nog wel 
verder zal groeien vanwege de professionalise
ring van het kunstbedrijf, waardoor specialisten 
doelgericht op zoek gaan naar publiek. Zoals uit 
het vele publieksonderzoek telkens opnieuw 
blijkt, is de groeiende belangstelling voor kunst 
hoofdzakelijk een groei in de breedte; de afne
mers behoren tot de uitdijende middenklasse, 
waar culturele interesse en betrokkenheid in de 
vorm van lezen, luisteren en kijken deel uitmaken 
van de levensstijl. Het publiek is in het netwerk 
van relaties tussen overheid, kunstwereld en 
markt een belangrijke factor. Kunstambtenaren 
en kunstdeskundigen hebben immers belang bij 
gunstige publiekscijfers, want daarmee kunnen 
zij hun beleid legitimeren en aanspraak maken op 
handhaving en uitbreiding van de culturele voor
zieningen. Maar ook voor de marktsector is het 
publiek belangrijk. Men wil weten waar consu
menten van houden, in hoeverre cultuur deel uit
maakt van iemands levensstijl, hoe specifieke pu
blieksgroepen bereikt kunnen worden met recla
me, hoe men zich als bedrijf het beste kan profile
ren in de concurrentiestrijd om de gunst van de 
klanten en welke rol de cultuur hierin kan spelen. 
Het bedrijfsleven vaart ook wel bij een groeiende 
publieke belangstelling voor cultuur, omdat cul
turele voorzieningen de woon- en werkomgeving 
aantrekkelijker maken, wat doorgaans ook tot 
meer economische activiteiten leidt en gunstig is 
voor het vestigingsklimaat dat bedrijven wensen 
en voor het aantrekken van toeristen. 

Cultuur en commercie 
Voor specialisten van de georganiseerde cultuur 
staan onderwerpen van economische en bestuur
lijke aard nu hoog op de agenda. De idealistische 
maakbaarheidsfilosofen van weleer hebben 
plaats moeten maken voor de realistische maak
baarheidstechnocraten van nu. De kunst als ver
zet en kritiek heeft binnen de georganiseerde cul
tuur opgehouden te bestaan. Cultuur roept in de 
jaren tachtig en negentig overwegend associaties 
op met markt en management, met distinctie en 
prestige, met recreatie en vermaak. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze nieu
we klasse van deskundigen in dienst van het 
staatsapparaat en de van staatswege gesteunde 
kunstinstellingen zo gemakkelijk aansluiting 
heeft weten te vinden bij de representanten van 
de nieuwe klasse in de marktsector, waar rationa
liteit en zakelijkheid tot de belangrijkste voor-
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waarden gerekend worden voor succesvol hande
len, en niet verzet en kritiek. Niet langer meer 
staat de nieuwe klasse van kunstspecialisten vijan
dig of afwijzend tegenover de eens door hen zo 
verguisde oude deugden van het kapitalisme. De 
wending naar de markt of liever gezegd, naar er
kenning door overheid en kunstwereld van waar
den die gelden in de private sector, heeft op zijn 
beurt ertoe geleid dat ook van de kant van het 
bedrijfsleven de banden met de kunstwereld wor
den versterkt. 
De Amerikaanse socioloog Daniel Bell legt in zijn 
boek The Cultura/ Contradictions of Capitalism 
(1976) de nadruk op de tegenstellingen en span
ningen tussen de sferen van economie, politiek en 
cultuur. Maar naarmate technologische vooruit
gang, toenemende graad van organisatie en con
currentie steeds sterker het maatschappelijk 
beeld gaan bepalen, nemen de verschillen af en 
gaan de drie sferen sterker op elkaar lijken, zeker 
in kwesties van beleid, bestuur en organisatie. Dat 
is bij uitstek het kennisdomein van de nieuwe 
klasse van deskundigen in dienst van de overheid, 
de kunstwereld en het bedrijfsleven. 
De convergentie in houding en gedrag van de le
den van de nieuwe klasse in deze drie sferen 
wordt bevorderd door een soort van standaard
professionaliteit die zij door hun opleiding en po
sitie delen. Het accent in de relaties tussen over
heid, kunstwereld en private sector komt daar
door hoofdzakelijk te liggen op datgene wat hen 
onderling bindt en dat zijn kwesties die in termen 
van doelrationaliteit te vangen zijn. 

Krijgen Adorno en de kritische maatschappijtheo
retici van de Frankfurter Schule alsnog hun gelijk, 
dat culturele belangen volledig in dienst komen 
te staan van economische doelen? Wordt de cul
turele factor ondergeschikt aan de economie van 
de stad en de staat? Raken cultuur, commercie en 
bureaucratie zo met elkaar verstrengeld, dat ook 
op die terreinen waar voorheen de overheid en 
de kunstwereld het alleen afkonden, het bedrijfs
leven terrein wint? Komt er in plaats van het mili
tair-industrieel complex, dat men nu aan het ont
mantelen is, een vriendelijker maar niet minder 
machtiger cultureel-industrieel complex? 

Ton Bevers is hoogleraar Kunst- en Cultuurwe
tenschappen aan de ErasmusUniversiteit Rotter
dam en promoveerde in 1982 met een studie 
over de Duitse filosoof/socioloog Georg Sim mei. 

Dit -door de redactie enigszins bekorte- artikel 
verscheen eerder in: Stedelijk Nederland in de 
jaren negentig: sociaal-wetenschappelijke op
stellen, Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht, 1993. 
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POEZIE 

Hans Groenewegen 

Grip 
Voor zijn bundel Jaagpad. Rust in 
de tent. Zwaluwen vooruit ontving 
F. van Dixhoorn dit voorjaar de 
C. Buddingh' -prijs. Die prijs wordt 
elk jaar tijdens Poetry International 
toegekend voor het beste poëzie
debuut. 
Op paradoxale wijze voegden de 
recensenten van de Volkskrant en 
Trouw hun ereteken toe aan deze 
lauwerkrans. De eerste verklaarde: 
"Het hoge woord moet er maar uit: 
ik begrijp geen moer van de poëzie 
van F. van Dixhoorn." De tweede 
sprak van "autistische poëzie". Hij 
voegde aan dat oordeel nog een re
lativering toe. Mogelijk was niet de 
poëzie autistisch, maar hijzelf. Een 
schijnrelativering, want hij liet er
aan vooraf gaan dat het "natuur
lijk" slechts een theoretische moge
lijkheid was. 

Waarom kun je van een extra erete
ken spreken, als twee naar eer en 
geweten recenserende mannen te 
kennen geven deze poëzie niet te 
begrijpen? Begrijpbaarheid lijkt mij 
niet het beslissende criterium voor 
waardering van poëzie. Begrijpen 
is, of het nu om rationeel of sociaal
emotioneel begrijpen gaat, het on
derbrengen van iets nieuws in be
kende termen. Daarbij ziet men af 
van de onbekende elementen. Een 
dergelijke operatie is derhalve niet 
onschuldig. Niet alleen de elemen
ten waarop men met zijn begrijpen 
geen grip krijgt, verdwijnen uit het 
zicht. Ook die elementen die bij de 
lezer het begripssysteem zelf op 
losse schroeven zetten, worden op 
die manier buiten werking gesteld. 
Het werk van Van Dixhoorn kun je 
rekenen tot de poëzie die probeert 
nog onverwoorde ervaringen uit te 
drukken. Ze beweegt zich op het 
terrein van het onbegrepene. Als 
nu recensenten, die in goed ver
trouwen proberen alle nieuwe poë
zie die zij onder ogen krijgen te ver
talen naar hun eigen begrippenka
der, ten overstaan van deze dicht
bundel van hun onbegrip moeten 
getuigen, kun je van een succes 
spreken. Deze poëzie is er tenmin
ste in geslaagd de beperktheid van 
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de dominante begrippenkaders 
zichtbaar te maken. Zij laat zich 
daardoor niet zomaar beheersen. 

Dat betekent niet dat er over Jaag
pad. Rust in de tent. Zwaluwen 
vooruit. helemaal niks gezegd kan 
worden. De irritatie over het eigen 
onbegrip hoeft niet tot een afslui
ting te leiden voor wat je voorstel
lingsvermogen te buiten gaat. Le
zers mogen zich best laten verlei
den zichzelf met poëzie te buiten te 
gaan. Je kunt voorzichtig beginnen 
met een beschrijving. 
De bundel van Van Dixhoorn be
staat uit de drie reeksen waarvan 
de naam in de titel terugkomt. Elk 
van deze reeksen is samengesteld 
uit tientallen korte verzen, in leng
te van een tot rond de tien regels. 
Een regel bevat zelden meer dan 
zes woorden. De verzen zijn ge
nummerd, in de reeks Jaagpad bij
voorbeeld van 1 tot en met 4, waar
na de nummering opnieuw begint. 
De verzen bevatten waarnemingen, 
gewaarwordingen, overwegingen, 
weerwoorden, mededelingen. Hele 
eenvoudige eigenlijk. Zo begint de 
reeks Jaagpad als volgt: 

1. niettemin valt op 
hoe rustig hier de bossen zijn 
zo aan de voorkant te zien. 

Eén van de belangrijkste technie
ken van Van Dixhoorn is die van de 
herhaling. Sommige verzen keren 
ongewijzigd verderop in een reeks 
terug, sommige zelfs in een andere 
reeks. Op die manier is net als met 
de rituele telling een eigenzinnig 
ritme in de reeksen aangebracht. 
Een van de motieven voor de herha
ling lijkt Van Dixhoorn zelf te ver
woorden als hij schrijft: 

tussen de bomen kom ik tot vier 
steeds hetzelfde niet 
vergelijkbaar. 

Deze zinsnede kan op verschillende 
manier worden uitgelegd (begre
pen). Een eerste lezing zegt: de bo
men (misschien mag je ook zeggen 
de verzen van dit gedicht) zijn niet 
steeds hetzelfde, maar wel verge
lijkbaar. Juist vanwege hun verschil
len kun je ze met elkaar vergelij
ken. Een tweede lezing kan zijn: de 
bomen (verzen) zijn steeds hetzelf
de, maar (daarom juist?!) niet ver
gelijkbaar. Dat kan bijvoorbeeld 
het geval zijn doordat dezelfde bo
men/verzen op een andere plaats, 

in een andere context iets heel an
ders betekenen. Of exact hetzelfde. 

Op deze manier gaan mijn beschrij
vingen vanzelfsprekend over in 
pogingen te begrijpen. Met de aan
gegeven bezwaren vandien, wil ik 
er toch achter komen wat deze poë
zie met mij doet. Het geheim van 
die effecten ligt niet zozeer in een 
poëtisch verwoordde gedachte. Hij 
ligt ook niet in een in de tekst gere
aliseerde schoonheid, melancholie 
of in een treffend verwoord verlan
gen. Dat geheim lijkt mij te liggen in 
de ritmes van de tekst. Als ik me 
daar lezend aan overgeef wordt ik 
bijvoorbeeld gedwongen dingen in 
close-up te zien, en als ik me op het 
nabije heb ingesteld, sta ik ineens in 
een panorama. Als ik net voor een 
bos ben gezet, blijk ik me ineens 
tussen de bomen te bevinden. 
Zou hier een van de geheimen van 
het boven aangehaalde onbegrip 
schuilen? De reeksen van Van Dix
hoorn staan de lezer geen gedistan 
tieerde houding toe. Zonder (direct) 
begrip moet hij zich laten meevoe
ren in een bepaalde manier van kij
ken en bewegen. Of niet 'natuur
lijk', zoals de beide bovenge
noemde recensenten dat hebben 
geweigerd. Daarom bleef hen 
inderdaad alleen de mogelijkheid 
open van onbegrip kond te doen 
Wie echter deze gedichten de kans 
geeft grip op hem te krijgen 
begrijpt misschien de gedichter 
niet. Hij kan dan altijd nog wel pro
beren zijn eigen ervaringen met die 
gedichten te begrijpen. 

Op een andere manier valt er daar
om nog wat over de ritmes van de 
reeksen te zeggen. Het ritme var 
het zien is gebonden aan een ritme 
van het voortgaan. Lezend loop of 
fiets ik mee. Ik ben al vertrokken er 
ik ben op weg naar een doel dac 
steeds voorbij het einde van elk vers 
ligt. Alleen, daar aangekomen blijk~ 
er geen doel te zijn. Steeds op
nieuw. Is er dan geen doel (meerr 
Blijft dan het gaan om het gaar 
over? Dat is de vraag. Door de her· 
halingen dringt het besef op dat i~ 
niet vooruit kom. Tegelijkertijc 
blijkt een terugkeer naar het uit· 
gangspunt onmogelijk. Waar geer 
doel is kun je ook niet vertrokker 
zijn. Ik kom lezend terecht in eer 
beweging zonder richting en ber 
tegelijk gedwongen me af te vra 
gen of er wel beweging is. iets var 
de jachtige stilstand komt in de bo· 
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ven geciteerde regels tot uitdruk
king. Als alle bomen die ik zie 
steeds hetzelfde zijn, dan kunnen 
het ook dezelfde bomen zijn en kan 
ik mijn eigen voortgang niet zien. 
Als ze niet steeds hetzelfde zijn, 
zou ik vergelijkenderwijs wel voor
uit kunnen komen. Het blijft alleen 
de vraag of je ergens aankomt. 
Het ritme van de reeksen lijkt op 
dat van een vluchtpoging van ie
mand die niet weet hoe zijn gevan
genis eruit ziet en wat de maten er
van zijn. De laatste muur kan overal 
zijn. Elke muur kan om de binnen
ste kerker zijn gebouwd. 

In de greep ervan, begrijp ik dat rit
me ineens ook als de cadans van 
spreken van iemand die zich uit zijn 
gevangenschap kletst. Hij praat 
maar door, tegen de muren, tegen 
de bewaarders, tegen zichzelf. Als 
maar pratend, mompelend, murme
lend in de hoop er ongemerkt bui
ten deze labyrintische gevangenis 
te komen. Ik vermoed echter dat 
deze manier van spreken (dichten) 
voor zichzelf moet verbergen dat 
de taal zelf dat labyrint is. Dan zou 
de draad van spreken die daaruit 
moet leiden, een draad zijn waarin 
je gaandeweg verstrikt raakt. Of 
anders gezegd, deze sprekende ge
vangene metselt zelf de muren om 
zich heen; de woorden in mond zijn 
de bewaarders die hem bewaken. 
Dit beeld komt bij mij op nadat ik 
door deze onbegrijpelijke poëzie 
ben gegrepen. Zelf komt ze met an
dere beelden, met andere beschrij
vingen. Heel mooi vind ik de vol
gende omschrijving van de moder
ne mens: 

ze denkt erover 
een eind bij het eiland vandaan 
te zwemmen 
zien 
hoe het eruitziet 
vanaf het water. 

Hoever moet iemand zichzelf te 
buiten gaan, om inzicht in haar si
tuatie te krijgen? In ieder geval tot 
voorbij de klippen van het eigen be
grippenkader. 

F. van Dixhoorn, Jaagpad. Rust 
in de tent. Zwaluwen vooruit. 
Uitgeverij De Bezige Bij. 
f 39,90. ISBN 90 234 4724 7. 
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BOEKEN 
Mark van Dongen 

Snippers uit 
het BVD
archief 

Een historicus is altijd in een ge
vecht gewikkeld met de bronnen 
waarop z'n analyses zijn gebaseerd. 
Hij is een detective, die meestal met 
weinig materiaal moet proberen 
een sluitend beeld te creëren. Hoe 
verder men in de geschiedenis te
ruggaat, hoe minder harde feiten 
men kan gebruiken en hoe meer 
giswerk een rol zal spelen. Maar 
ook de historicus die de recente ge
schiedenis bestudeert heeft het 
soms niet makkelijk. Zelfs al weet 
hij dát er bronnen zijn, ze zijn niet 
altijd toegankelijk. Dat geldt zeker 
voor historici die de geschiedenis 
van de Koude Oorlog bestuderen. 
De bronnen, de archieven van de 
veiligheidsdiensten die in deze pe
riode zijn opgebouwd, zijn even on
toegankelijk als de boeken van de 
grote bibliotheek van Alexandrië 
uit de oudheid. Elke snipper uit de 
archieven van de veiligheidsdien
sten, elke vluchtige blik op de hier 
opgeslagen dossiers zijn dus van be
lang. 
Alleen al daarom verdient het 
boekje Hun crisis was de onze niet 
enige gepaste aandacht. De bundel 
bevat de enigszins uitgewerkte tek
sten van lezingen die een jaar gele
den tijdens een congres van het 
Netherlands lnte/ligence Studies As
sociation (NISA) gehouden werden. 
Alle auteurs hebben in enige mate 
gebruik kunnen maken van bron
nen uit de archieven van de Binnen
landse Veiligheidsdienst (BVD). 

Na de Tweede Wereldoorlog wil
den westerse regeringen zich be
schermen tegen het 'communistisch 
gevaar' door het oprichten van in
lichtingendiensten, die een grote 
mate van autonomie hadden. Zelfs 
in een klein land als Nederland had
den de diverse geheime diensten 
miljarden tot hun beschikking die 
naar eigen goeddunken konden 
worden besteed. De invloed van de 
BVD op de bestrijding van de CPN 

loopt als een rode draad door alle 
artikelen. De politicoloog G.T. Wit
te beschrijft in zijn artikel over de 
Eenheidsvakcentrale en de BVD, 
hoe er direct na de oorlog een gro
te angst was bij de regering, maar 
ook bij militairen, de vakbonden en 
de sociaal-democraten: "De groei
ende populariteit van de CPN en de 
EVC. met als hoogtepunt 1946, 
dreigt de sociaal-economische orde 
van het nog wankele naoorlogse 
Nederland te verstoren." 
Hoewel de angst bij bepaalde recht
se leidinggevende politici en soci
aal-democraten soms ziekelijk leek, 
toonde het gros van de Nederland
se overheid zich opmerkelijk zake
lijk en nuchter in haar beoordeling 
van de reële kansen van het com
munisme. Te nuchter naar de zin 
van sommige andere westerse lan
den. Zo beschrijft de historicus Ger 
Verrips in zijn artikel over de in
vloed van de BVD in de jaren vijftig, 
onder meer hoe de Britse overheid, 
buiten medeweten van de Neder
landse regering om, de nodige di
rect anti-communistische propa
ganda organiseerde, die niet zon
der gretigheid door bepaalde kran
ten en het NVV werd overgenomen. 
Kant en klaar anti-communistisch 
propagandamateriaal werd vooral 
door radiocommentatoren van de 
KRO en de VARA en door katholie
ke en protestantse persagentschap
pen zonder meer overgenomen. In 
de jaren vijftig werd er zelfs van 
rechtse en katholieke zijde een aan
tal keren op aangedrongen om de 
CPN te verbieden. Maar hoewel de 
overheid een apparaat tot haar be
schikking had om de CPN en andere 
linkse organisaties in de gaten te 
houden, kon men toch nooit met 
harde gegevens de 'staatsgevaar
lijkheid' van de CPN aantonen. Hoe
wel communisten-haters de CPN 
graag als een satelliet van Moskou 
zagen, kon de partij nooit van spio
nage beschuldigd worden. 

Gedurende de Koude Oorlog wer
den de communisten en hun mede
standers steeds meer in het isole
ment gedreven. Het is verleidelijk 
om hieruit te concluderen dat het 
werk van de inlichtingendiensten 
dus resultaat had. Dat is echter niet 
het geval, zoals niet alleen blijkt uit 
het artikel van Ger Verrips, maar 
ook uit het verhaal van M.D. Bo
gaarts over de Nederlandse reacties 
op de communistische machtsover
name in Praag. Niet het werk van 
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de BVD, maar op de eerste plaats de 
activiteiten van de sociaal-democra
tische familie, PvdA, NVV en VARA, 
was verantwoordelijk voor het iso
lement van de CPN. De anti-commu
nistische maatregelen die vanaf 
1948 werden genomen hebben 
vooral een functie als verkiezings
strategie van de PvdA, die zich ern
stig zorgen maakte om de invloed 
van de CPN. Daarnaast beschrijven 
zowel Verrips als Witte hoe de NVV 
met succes de communistische in
vloed in de bedrijven wist te bestrij
den. Zowel de PvdA als de NVV heb
ben wel gretig gebruik gemaakt 
van het werk van de inlichtingen
diensten om de CPN en de EVC 
zwart te maken. 

De bijdrage van Duco Hellema over 
het overheidsbeleid bij de 'Hon
gaarse furie'in 1956, de rellen na de 
inval van de Russen in Hongarije, 
laat zich als een spannend verhaal 
lezen. Waarbij het steeds weer aar
dig is om te zien hoe de overheid 
het vernielen van eigendommen 
van de CPN aanvankelijk toeliet en 
soms zelfs aanmoedigde, maar haar 
houding toch al snel veranderde 
toen de rellen niet meer in de hand 
te houden leken. 
M. Bootsma geeft tenslotte een aar
dige beschrijving van het Neder
landse beleid ten aanzien van de 
opvang van Hongaarse vluchtelin
gen na 1956. Ook tegenwoordig is 
de vluchtelingenproblematiek actu
eel. Het is daarom interessant om te 
zien welke argumenten er destijds 
achter de schermen gebruikt wer
den om asielzoekers te beoordelen. 
Terwijl het kabinetsbesluit om 
vluchtelingen op te nemen op hu
manitaire gronden berustte, gingen 
bij de organisatorische uitvoering 
hiervan heel andere argumenten 
een rol meespelen. Het is bijna gê
nant om te lezen hoe diverse wes
terse landen elkaar probeerden de 
loef af te steken om uit het grote 
aantal asielzoekers net die goed op
geleide arbeidskrachten te halen 
die nodig waren voor de eigen eco
nomie. Vooral op mijnwerkers werd 
uitgebreid gejaagd. Vluchtelingen 
zonder de juiste opleiding waren 
een stuk slechter af. 

Hoewel het bundeltje opstellen van 
het NISA dus een aantal aardige ar
tikelen bevat, staat er niet echt veel 
nieuws in. Hoe de NVV haar leden 
liet screenen door de BVD is ge
noegzaam bekend, hoe topmensen 
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van de PvdA banden hadden met 
de CIA en de BVD is ook niet nieuw. 
Van belang is wel dat deze gege
vens nu bevestigd worden door of
ficiële BVD-bronnen. 
Natuurlijk mag men het belang van 
dit archiefmateriaal ook niet over
drijven. Het BVD-materiaal is im
mers vanuit een bepaalde optiek 
verzameld, waarin het Koude-Oor
logdenken centraal staat. Boven
dien hebben de schrijvers niet vrij 
de beschikking gehad over de be
schikbare bronnen. De BVD heeft 
zelf eerst een selectie gemaakt van 
wat de onderzoekers mochten zien. 
In de praktijk waren dit slechts en
kele dossiers of rapportjes van de 
meters aanwezig materiaal. Dat is 
jammer. Witte concludeert dan ook 
op het eind van zijn artikel: "Veilig
heidsdiensten hielden de activitei
ten van vermeende subversieve 
groeperingen nauwlettend in de 
gaten. De opmerkelijk gedetailleer
de rapportages van deze diensten 
kunnen bij de reconstructie van de 
Koude Oorlog van grote betekenis 
zijn, vooral daar waar het archief
materiaal van de georganiseerde 
organisaties zelf onvolledig of ver
nietigd is. Op basis van de archieven 
van de Nederlandse veiligheids
diensten zou bijvoorbeeld een re
delijk complete geschiedenis van de 
Eenheidsvakcentrale geschreven 
kunnen worden". 

Een kritische beschouwing over de 
mate waarin de schrijvers toegang 
hebben gehad tot het archiefmate
riaal van de BVD hoorde dus eigen
lijk in de inleiding van de bundel te 
staan. Maar misschien is dat teveeel 
gevraagd. Tenslotte is de NI SA geen 
onafhankelijke organisatie, maar 
wordt zij deels gesubsidieerd door 
de BVD en door de militaire inlich
tingendiensten. 
Maar hoe het ook zij, het feit dat er 
nu tenminste enkele snippers uit 
deze zo gesloten overheidsarchie
ven naar buiten zijn gekomen, is op 
zich al de moeite waard. De huidige 
vice-premier Frits Bolkenstein con
stateert dan ook in een voorwoord 
bij de bundel: "Voorwaarde voor 
een voortzetting van die gezonde 
wetenschappelijke belangstelling 
voor de Nederlandse inlichtingen
en veiligheidsdiensten is natuurlijk 
de bewaring van het archiefmateri
aal dat nodig is voor de reconstruc
tie van de voornaamste taken en 
werkzaamheden van de Nederland
se inlichtingen- en veiligheidsdien-
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sten". Een opmerking waar ik me 
graag bij aansluit. 

Mark van Dongen is bestuurs
lid van de Vereniging Voor
kom \/ernietiging, die zich 
bezighoudt met het voorko
men van de vernietiging van 
de BVD-archieven. 

Bob de Graaft, Cees Wiebes 
(red.), Hun crisis was de onze 
niet. Internationale crises en 
binnenlandse veiligheid 1945-
1960. Uitgeverij: SDU Koning
innegracht. f 34,50 
ISBN 90 12 06702 2 

BOEKEN 
Jos van Dijk 

Journalistiek 
en moraal 

Over de grenzen van het journalis· 
tieke handelen wordt doorlopend 
geschreven en gediscussieerd. Dat 
gebeurt meestal naar aanleiding 
van incidenten. Zo leidt de bericht· 
geving van de roddelpers over 
schandalen rond het Britse konings
huis bijvoorbeeld elke keer weer tot 
felle discussies over de persvrijheid 
in dat land. Ook de vaak misleiden· 
de rol van de media in oorlogssitu· 
aties (Ruanda, ex-Joegoslavië, de 
Golfoorlog) is veelbesproken. Over 
de Nederlandse media wordt niet 
zo vaak ophef gemaakt. Uit de reac
ties op de Brandpunt-uitzending 
over het commissariaat van Brink· 
man blijkt echter dat journalisten 
ook in dit land niet de volledige 
vrijheid wordt gegeven. 
Maar waar liggen precies de gren· 
zen? 

Van een boek met de ondertitel 
over journalistiek en moraal zou 
men een poging tot een antwoord 
op deze vraag mogen verwachten 
Of op z'n minst een wat analyse· 
rend en generaliserend overzicht 
over de stand van zaken in de dis· 
cussie over deze problematiek. He· 
laas biedt de bundel die Jacqueline 
Wesselius samenstelde onder de ti· 
tel Het mijnenveld daarvoor niet 
genoeg. Het boek levert niet vee 
meer op dan wat een verzameling 
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kranteknipsels over allerlei persaf
faires ook kan laten zien: er is in de 
journalistieke praktijk een groot 
verschil tussen ideaal en werkelijk
heid en het laatste woord is er nog 
niet over gesproken. 
Het magere gehalte van Het mijn
enveld kan nog het beste geïllus
treerd worden aan de hand van het 
afsluitende hoofdstuk van de sa
menstelster. "De gekleurde bril is 
troef - maar misschien is het toch 
ook het enige instrument om in de 
buurt van zoiets als de waarheid te 
komen" luidt haar eerste conclusie. 
Vervolgens zegt ze dat de Neder
landse journalisten het zo slecht 
nog niet doen, dat ieder publiek de 
journalistiek krijgt die het verdient 
en dat zowel de politiek als het pu
bliek vaak ambivalent staan tegen
over de media. "Als 'Den Haag' iets 
kwijt wil weet 'het' de camera's en 
microfoons blindelings te vinden -
maar als er iets mis is krijgt 'de' pers 
de schuld". Dergelijke conclusies 
vind ik na bijna driehonderd blad
zijden nogal teleurstellen. 

Gelukkig treft de lezer temidden 
van tamelijk oppervlakkige be
schouwingen, bekende verhalen, 
anekdotes en autobiografische no
tities van journalisten ook nog ge
noeg interessante, ter zake doende 
standpunten. Een aantal ervan had 
ik graag wat verder uitgediept ge
zien. 
Zo is er de waarneming van Addy 
Kaiser (overigens uit een al twaalf 
jaar oud onderzoek) dat de parle
mentaire journalistiek wel genood
zaakt is informele betrekkingen 
met politici aan te knopen omdat 
de echte politiek niet in de open
baarheid (van een kamerdebat) 
wordt gemaakt maar in de achter
kamertjes en wandelgangen. Het ri
sico dat de journalist zich te veel 
bindt aan een politicus is daardoor 
groot maar er valt op een andere 
manier geen nieuws te halen. Waar 
liggen in deze situatie de grenzen? 
Hoe verlopen die betrekkingen in 
de praktijk? Dat wordt niet hele
maal duidelijk. Het feit dat de jour
nalist zich gedwongen ziet om in de 
'keuken van de politiek te kijken', 
maakt mij nieuwsgierig naar hoe 
het er dan in de 'keuken van de 
journalistiek' precies aan toe gaat. 
Een andere interessante waarne
ming komt uit de bijdrage van de 
Franse journalist Jean Daniel over 
de affaire-Bérégovoy. Bérégovoy, 
een man 'van onbesproken gedrag', 
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was premier van de socialistische re
gering tot het voorjaar 1993, toen 
de socialisten in de verkiezingen 
een grote nederlaag werd toege
bracht. Hij pleegde op 1 mei van dat 
jaar zelfmoord. In de Franse pers 
werd heftig gespeculeerd over de 
mogelijkheid dat een onthulling in 
de pers over zijn relaties met een 
corrupte zakenman hem hiertoe 
zou hebben gedreven. De hoofdre
dacteur van Le Canard Enchainé, 
het blad dat de onthulling plaatste, 
vond dat journalisten zich door dit 
soort speculaties niet moeten laten 
chanteren om minder welgevallige 
informatie in de doofpot te stop
pen. Zijn collega Daniel van de Nou
vel Observateur meent dat journa
listen toch serieus met dit soort af
faires moeten omgaan. De geza
menlijke pers mag zich naar zijn 
mening niet aan de mogelijke ef
fecten van dergelijke berichtgeving 
onttrekken. Hij wijst daarbij op een 
element dat in de moderne media 
steeds opvallender aanwezig is: de 
eindeloze herhaling van bepaalde 
feiten. Eerst brengen álle kranten, 
radio- en televisiestations het be
richt waarvan hun collega de pri
meur had. En vervolgens herhaalt 
elk medium afzonderlijk de feiten 
en de reacties daarop nog eens in 
extenso gedurende vele dagen of 
weken. Daniel meent dat concur
rentie-overwegingen de belangrijk
ste reden zijn voor dit elkaar napra
ten en herhalen van wat iedereen al 
lang weet. Voor het slachtoffer van 
zo'n onthulling kan het echter ook 
te veel worden. 
De gelijkenis met de afgang van 
Brinkman dringt zich op, al is de af
loop minder dramatisch. De pers 
kán iemand kapotschrijven door die 
eindeloze herhalingen. Maar waar
om verschijnt er in de media toch 
zoveel 'meer van hetzelfde'? Waar
om bieden journalisten niet meer 
'echt' nieuws? Ook deze vragen lij
ken mij het waard wat verder uitge
diept te worden. Dan levert ook het 
debat over de grenzen van de jour
nalistiek wellicht wat meer nieuws 
op dan de onderhavige bundel arti
kelen. 

Tot slot nog een tweetal thema's 
die er in de bundel eveneens wat 
bekaaid afkomen: de propaganda 
in de media en de manipulaties met 
beelden. Wat het eerste betreft 
schreef Dubravka Ugresic, afkom
stig uit het voormalige Joegoslavië, 
als voorschot op haar nieuwe boek 

een persoonlijk getint verhaal over 
de 'cultuur van de leugen' in haar 
land, met name in Kroatië. Schrij
vers en journalisten werken er tot 
haar grote woede van harte aan 
mee. Wie daar voor past, zoals zij
zelf, kan maar beter emigreren. Ze 
wordt nu door haar collega's voor 
heks uitgemaakt. 'Liegen voor het 
vaderland' mag, zo citeert ze een 
journaliste die trouw is aan het re
gime. De regering roept burgers op 
'de waarheid' over Kroatië de we
reld in te zenden. Ze bedoelt: vertel 
een mooi verhaal over het nieuwe 
Kroatië en zorg dat ze ons aardig 
gaan vinden. 
Promotiepraatjes met de waarheid 
verwisselen gebeurt natuurlijk niet 
alleen in Kroatië. De toename van 
op promotie en p.r. gerichte bood
schappen in de media is verontrus
tend. Hoe weten we nog welke 
boodschap belangeloos wordt uit
gezonden en welke boodschap het 
resultaat is van contracten, belan
genverstrengeling, sponsoring, etc.? 
Is er bij RTL nog iemand te vertrou
wen? En hoe staat het met de onaf
hankelijkheid van het publieke net? 
Wie gaat daar eens naar graven? 
Wat betreft het thema van de mani
pulaties van beelden zijn er twee 
interessante bijdragen, een van de 
fotograaf Wubbo de Jong over zijn 
persoonlijke ervaringen en een van 
Jaap van Ginneken met voorbeel
den uit de geschiedenis. In verhou
ding is dat erg weinig, zeker bij de 
huidige dominantie van het medi
um televisie en de fantastische mo
gelijkheden om juist met het beeld 
te manipuleren. De Golfoorlog is in 
dit verband een veelbesproken 
voorbeeld. Van Ginneken zette mij 
aan het denken met de volgende 
conclusie: "De Golfoorlog, waarbij 
ons verteld werd dat we de wereld
geschiedenis nu 'live' konden aan
schouwen, was dus een van de 
meest geavanceerde vormen van 
'beeldmanagement' uit de geschie
denis." Hoe groter de suggestie is 
dat je 'erbij bent', hoe slechter ken
nelijk de kwaliteit van het nieuws. 
Hoe komt dat eigenlijk? Hoe gaat 
dat 'beeldmanagement' precies in 
z'n werk? Wat is de rol van journa
listen daarbij en wat valt er tegen 
te doen? 

John Pilger is een van oorsprong 
Australische journalist die nu vooral 
voor Britse media werkt. Onlangs 
verscheen van hem een geheel her
ziene en uitgebreide editie van een 
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bundel met commentaren op recen
te gebeurtenissen, essay-achtige 
bijdragen en reportages onder de 
titel Distant Voices. De inleiding 
voor deze bundel is in vertaling op
genomen in Het Mijnenveld onder 
de titel: Informatie is macht; over 
de westerse media en hun egocen
trische benadering van de wereld. 
Het is een goede inleiding op het 
thema 'De Derde Wereld in de me
dia'. 
Interessanter is het na de stellingen 
uit deze inleiding ook de rest van 
het boek te lezen, waarin een en 
ander wordt onderbouwd met stuk
ken over onder meer de Golfoorlog, 
de operatie Restare Hope in Soma
lië en -zeer uitgebreid- een reporta
ge/documentaire over Oost-Timor, 
de illegaal door Indonesië bezette 
voormalige Portugese kolonie. 
Dat laatste is een typisch voorbeeld 
van een door de westerse media 
vergeten gebied. Sinds de bezetting 
in 1975 heeft het Suharto-regime 
zich schuldig gemaakt aan de dood 
van naar schatting 200.000 burgers, 
ongeveer een derde van de bevol
king. Pilger citeert de voormalige 
Australische consul die de vergelij
king maakt met Cambodja onder 
Pol Pot en met Ethiopië. De reden 
waarom er over Oost-Timor nauwe
lijks bericht wordt in de westerse 
media wordt duidelijk in de verkla
ring van de Australische dekking 
van de Indonesische bezetting. In
donesië is groot, belangrijk in de re
gio, zowel politiek als economisch. 
Oost-Timor heeft voor Australië, en 
datzelfde geldt voor andere wester
se landen, eigenlijk geen belang. 
Dus komt er niemand voor dit land 
op (een uitzondering bleek zeer re
cent de Zuidafrikaanse president 
Mande la). 

Pilger laat in zijn verhalen duidelijk 
zien hoe de media opereren binnen 
een politieke context. De (interna
tionale) machtsverhoudingen die 
de politieke contest bepalen beper
ken tevens de speelruimte van de 
media en bepalen de tendens van 
de berichtgeving in belangrijke 
mate. De Golfoorlog was een "scho
ne" oorlog door het "beeldma
nagement" van het Amerikaanse 
leger. Saddam Hoessein en Khadaffi 
staan voor eeuwig als duivels in het 
geheugen van de westerse televisie
kijkers gegrift. Het Amerikaanse le
ger dat in Somalië meer media
shows opvoert dan daadwerkelijk 
honger bestrijdt, staat te boek als 
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"humanitair". Eindeloos worden 
deze boodschappen, als was het re
clame, herhaald en met steeds weer 
dezelfde cliché-matige beelden ge
presenteerd. 
Beter en diepgaander dan Het Mijn
enveld laat John Pilger zien dat het 
journalistiek handelen op de eerste 
plaats moet worden beoordeeld in 
het licht van de concrete maat
schappelijke werkelijkheid waar
over bericht wordt. Wie dit voor 
ogen houdt kan niet alleen veel 
eenzijdige voorstellingen, leugens 
en selectieve berichtgeving van 
journalisten verklaren. Rekening 
houdend met de heersende machts
verhoudingen is het niet moeilijk de 
kwaliteit van de journalistiek te be
oordelen. De goede journalist laat 
zien welke belangengroepen om 
zijn pen of camera vechten. Hij laat 
zich niet zonder meer als instru
ment voor een bepaald belang ge
bruiken. En als hij zelf wel partij 
kiest dan laat hij dat zijn publiek op 
z'n minst netjes weten. 

Jaqueline Wesselius (red.), Het 
Mijnenveld; over journalistiek 
en moraal. Uitgeverij: Nijgh & 
Van Ditmar. f 49,90 ISBN 
9038883935 

John Pilger, Distant Voices, 
Londen, 1994 (herziene druk). 
f 29,75 ISBN 0099387212 

BOEKEN 

Jos van Dijk 

Nederland en 
de Derde 
Wereld 

De Derde Wereld is niet alleen ge
ografisch erg groot; het is ook een 
vaag en op vele manieren in te vul
len begrip. Het is dan ook niet ver
wonderlijk dat in Oe ontdekking 
van de Derde Wereld; beeldvor
ming en beleid 1950-1990 door 
Maarten Kuitenbrouwer een groot 
aantal thema's wordt aangesneden. 
Zo kan men er bijvoorbeeld een 
stukje ideeëngeschiedenis in lezen 
daar waar het gaat over de visies 
van diverse binnenlandse en bui-

tenlandse opinieleiders op de vr· 
houding rijk-arm, westers-niet-we> 
tersof blank-zwart. Het boek is ook 
een geschiedenis van de internatio
nale betrekkingen, van de dekolo
nisatie in het bijzonder, van de 
Koude Oorlog, niet te vergeten, en 
het is evenzeer een stuk parlemen
taire geschiedenis van na de Twee
de Wereldoorlog. Er is de economi
sche invalshoek, die hier en daar orr 
de hoek komt kijken, maar he: 
minst van alle mogelijke benaderin
gen wordt uitgewerkt. En dan zijr 
er nog de afzonderlijke delen var 
de Derde Wereld. Kuitenbrouwer 
behandelt de nasleep van het ver
lies van Nederlands Indië en dE 
kwestie Nieuw-Guinea vrij uitvoe 
rig. Over Suriname en de Antilier 
valt er daarentegen weinig te Ie 
zen. Apart uitgewerkt zijn de rela
ties met het Midden-Oosten er· 
Zuid-Afrika. Over Latijns-Amerika 
(Nicaragua, El Salvador) lezen we 
echter vrijwel niets. 

Helaas kan hij al die thema's nret 
meer dan oppervlakkig uitwerken. 
Toch is het opvallend hoe vaak Kui
tenbrouwer in herhaling valt. DE 
oorzaak daarvan is gelegen in zijr· 
thematische, niet-chronologische 
opzet. Diverse keren moet hij zei· 
ook constateren dat bepaalde ont
wikkelingen ook al bij een ande· 
thema aan de orde zijn geweest. 
Het is dan ook onvermijdelijk date· 
in een boek over een dergelijk 
breed onderwerp in deze opzet ook 
dingen niet goed uit de verf komen 
Zo wordt de vraag naar het effec 
van het beleid wel vaak gesteld 
maar in feite nauwelijks beant· 
woord. Ook is er onvoldoende aan
dacht besteed aan het typisch Ne 
derlandse van het beleid zoals da· 
de afgelopen periode is gevoerd 
Op de allerlaatste bladzijde zeg· 
Kuitenbrouwer dat het Nederland
se beleid meer lijkt op dat van dE 
Scandinavische landen enDenemar 
ken dan op dat van andere oud-ko· 
loniale mogendheden. Een interes 
sante stelling die helaas niet verde· 
wordt uitgewerkt. 

Ondanks al deze kritiek heb ik he· 
boek met grote interesse gelezer 
Het is een aardig stukje contempo 
raine geschiedenis, waar voor dege 
nen, die de afgelopen decennia dé 
politiek een beetje gevolgd heb 
ben, heel wat bekende namen er
affaires in voorkomen. En soms kc 
men de dingen, door het verstrijke 
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van de tijd, ook wel in een ander 
ciag\ic.ht te staan. 
De CPN krijgt van Kuitenbrouwer 
geen serieuze rol in dit verhaal. Af 
en toe valt er een sneer of een cy
nisch commentaar over een com
munistisch standpunt. Dat is over 
het algemeen niet terecht. De CPN 
heeft uiteraard minder in de melk 
te brokkelen gehad dan de PvdA en 
de christelijke partijen. Maar juist 
vanwege het feit dat in deze ge
schiedenis de Koude Oorlog zo pro
minent aanwezig is geweest, zou 
een wat objectievere beschrijving 
van het communistische standpunt 
tegenover het blinde anti-commu
nisme dat de houding van veel par
tijen tegenover de Derde Wereld 
bepaalde, wel op z'n plaats zijn ge
weest. Op een punt vind ik echter 
dat Kuitenbrouwer wel gelijk heeft 
in zijn negatieve houding tegen
over de CPN: daar waar bij herhaal
de gelegenheden de vijandschap 
tussen CPN en PSP een gezamenlijk 
optreden voor de belangen van de 
Derde Wereld onmogelijk heeft ge
maakt. Dat is echt gênant om te le
zen. 

De belangrijkste politicus in Kuiten
brouwers verhaal is Jan Pronk. In 
zijn eerste optreden als minister 
van Ontwikkelingssamenwerking in 
het kabinet-Den Uyl zette hij duide
lijk een eigen, sociaal-democrati
sche koers uit, die afweek van zijn 
voorganger, de CHU-er Udink. Zijn 
opvolgers, De Koning (CDA), Van 
Dijk (CDA), Schoo (VVD) en Bukman 
(CDA). hebben ook in kabinetten 
met een andere kleur zijn beleid, in 
grote lijnen voortgezet. Hier en 
daar wordt er in de loop van de tijd 
wel wat afgeknabbeld, maar eigen
lijk komen de grote veranderingen 
pas als Pronk weer terug is in het 
kabinet Lubbers-lil en de interna
tionale verhoudingen door de in
eenstorting van de communistische 
landen en de enorme immigranten
stromen in snel tempo drastisch ver
anderen. Van Pronk wordt dan heel 
wat lenigheid geëist om zijn eigen 
draad, door de voorgangers uit 
rechtse kabinetten zo keurig be
waard, weer op te pakken en vast 
te houden. 

Hoe Pronk daar zelf tegenaan kijkt 
valt te lezen in Oe kritische grens, 
een bundel met een aantal van zijn 
eerder verschenen publikaties uit 
de laatste tien jaar die bij elkaar 
zijn visie op de internationale ver-

53 

houdingen goed weergeven. Het 
grote verschil tussen de jaren ze
ventig en nu omschrijft hij als volgt: 
"Er is iets geknapt. De sociaal-poli
tieke trend, gericht op cohesie in de 
nationale en internationale samen
leving, is niet doorgetrokken. ( ... ) In 
plaats van meer mensen en groe
pen te integreren in de samenle
ving worden er meer buitengeslo
ten." (p.10) Dat is een rake typering 
van het huidige politieke klimaat. 
Men vraagt zich wel af of Pronk 
deze visie ook kwijt kan bij zijn 
nieuwe, paarse coalitie-genoten. 
Dat geldt eigenlijk vcor de grote 
lijn van het boek. Pronk toont zich 
duidelijk een sociaal-democraat. Hij 
is een man van Het Plan. Het falen 
van de ontwikkelingssamenwer
king wijt hij aan het uitblijven van 
een rechtvaardige internationale 
economische orde. En ondanks het 
mislukken van eerdere pogingen 
om zo'n orde tot stand te brengen 
(de UNCTAD-conferenties en later 
de NIEO, de Nieuwe Internationale 
Economische Orde) blijft Pronk 
idealistisch op dit aambeeld hame
ren: "In wezen komt het er op neer 
een nieuw consistent geheel van 
normen en waarden, beleidsinstru
menten en instituties te creëren om 
de belangrijkste bedreigingen voor 
het voortbestaan van mens en we
reld het hoofd te bieden." (p. 69) 

Wat mij in de bundel in het bijzon
der trof is Pronks analyse van de do
minerende economische politiek in 
de jaren tachtig die hij aanduidt 
met de term neo-realisme. Pronk is 
hier de econoom die de trends in 
grote lijnen, maar heel helder be
schrijft. Niet zoals zijn collega-poli
tici met een ondertoon van onver
mijdelijkheid (meer markt moet en 
dat is goed voor de mensen), maar 
als waarnemer op enige afstand die 
golven in de politiek en de econo
mie beschrijft en laat zien wat daar
uit voortkomt: "Efficiency heeft de 
overhand gekregen boven equity 
(billijkheid), groei boven verdeling, 
management boven democratise
ring, individuele prestaties boven 
sociale ongelijkheid, informele 
zorgzaamheid boven georganiseer
de solidariteit." (p.132) En, zo con
stateert hij verder, "door de globa
lisering van economie en politiek 
zijn dergelijke trends in de gehele 
wereld doorgedrongen. Oncontro
leerbare trans-nationale onderne
mingen spelen daarin een leidende 
rol. Net als op nationale schaal zien 

we op internationale schaal een 
'teloorgang van de publieke sector'. 
Dit alles maakt een omslag naar een 
rechtvaardiger orde buitengewoon 
moeilijk. Toch is er aan dit neo-re
alisme 'een kritische grens'. De ech
te werkelijkheid van ongelijkheid 
geweld en verstoring van het ecolo
gisch evenwicht kan niet continu 
worden doorgeschoven of verdoe
zeld. Het neorealisme moge op kor
te termijn een effect van 'self-ful
lfilling prophecy' hebben, op den 
duur heeft het dat niet." (p.178) 
Van een tegenmacht is echter nau
welijks sprake. Aan de ene kant 
hebben te veel mensen belang bij 
de huidige economische orde. Aan 
de andere kant zijn de slachtoffers 
in alle opzichten "buiten de orde" 
geplaatst, zodat zij geen tegen
macht kunnen ontwikkelen. Meer 
dan ooit "is een nieuwe omslag 
eerst te verwachten via doelgerich
te actie van degenen die zelf met 
de continuering van de status quo 
gediend zijn." (p.181) 
Ook in deze oproep de wereld in 
het belang van anderen, de minder 
bedeelden, te verbeteren herken
nen we een oude sociaal-democra
tische traditie. Het idealisme is in
middels wel wat bijgesteld in de 
richting van het scepticisme. "Een 
zinvolle benadering kan wellicht 
worden gevonden in de houding 
van de scepticus, strevend naar ra
dicaal reformisme. Dat is bij lange 
na geen werkelijkheidsvreemd 
idealisme, maar in elk geval effec
tiever dan distantie of cynische ac
commodatie aan een (vertekende) 
werkelijkheid. "(p.181) 

Maarten Kuitenbrouwer, Oe 
ontdekking van de Derde 
Wereld; beeldvorming en 
beleid in Nederland 1950-1990. 
Uitgeverij: SOU Konginne
gracht. f 34,50 

Jan Pronk, Oe kritische grens; 
beschouwingen over tweespalt 
en orde. Uitgeverij: Promet
heus. f 29,90 
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BOEKEN 

Joop Morriën 

Mooi woord 
voor oorlog 

Met enige gespannen verwachting 
begon ik aan het lezen van het on
langs verschenen boek van Ad van 
Liempt over de laatste twee maan
den voor het ontketenen van de ko
loniale oorlog tegen de Indonesi
sche Republiek op 21 juli 1947. In 
een paar voorpublikaties waren 
onthullingen over de Nederlandse 
legercommandant generaal Spoor 
aangekondigd en de titel van het 
boek Een mooi woord voor oorlog, 
maar meer nog de ondertitel Ruzie, 
roddel en achterdocht op weg naar 
de Indonesië-oorlog, klonken veel
belovend. 
Bij de laatste bladzijde zat ik echter 
met tegenstrijdige gevoelens. Ze
ker, er is sprake van een vlot ge
schreven boek over de voorberei
ding tot die oorlog, over ruzie, rod
del en achterklap; en hier en daar 
zijn er een aantal nieuwigheden 
(bv. uit het PvdA-archief). Maar in 
vergelijking tot andere, eerdere pu
blikaties ben ik niet iets nieuws te
gengekomen. Bovendien kreeg ik 
een wat kriegelig gevoel, wanneer 
op belangrijke momenten sumier of 
soms geheel niet over het dagblad 
De Waarheid of de CPN werd ge
schreven. Ik was in die jaren jong 
redacteur bij Oe Waarheid en heb 
toen veel van nabij meegemaakt en 
later door bronnenstudies omvat
tender leren begrijpen. 

In een introductie vermeldt Van 
Liempt dat deel negen van de offi
ciële documentenpublikatie over de 
Nederlands-Indonesische betrekkin
gen 1945-50 zijn belangrijkste bron 
is geweest. Sinds 1971 zijn die delen 
met grote regelmaat verschenen. 
Het ziet ernaar uit, dat het laatste 
en twintigste deel - over de over
dracht van de souvereiniteit of wat 
daarvan over was in 1949- eind vol
gend jaar zal uitkomen. Het zijn 
steeds kloeke boekwerken in de 
ambtelijke taal van het document, 
het telegram, de notulen enz. Er 
valt wel iets voor te zeggen een 
zeer gespannen episode, zoals Van 
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Liempt doet, op een reportageach
tige manier te beschrijven. 
Als zijn bronnen noemt hij ook de 
privé-collecties van vrijwel alle 
hoofdrolspelers (d.w.z de Neder
landse), de partijarchieven, de dag
boeken van Schermerhom en de di
plomaten Boon en Sanders. Van de 
media werden Algemeen Handels
blad, Elsevier, NRC, Het Parool, 
Trouw, de Volkskrant. Vrij Neder
land, Het Vrije Volk en De Waarheid 
op hun berichtgeving over het con
flict gescreend. Van de dagbladen 
was De Waarheid het enige - men 
kan het uit het boek niet gewaar 
worden - dat zich tegen de uitzen
ding van Nederlandse militairen 
had verzet en verzette. 
De Waarheid was door zijn bericht
geving van grote betekenis en een 
doorn in het oog bij regeringskrin
gen in Den Haag en de militaire top 
in Jakarta. Dit blijkt uit de beschrij
ving van een incident door Scher
merhom in zijn dagboek, dat bij 
Van Liempt niet voorkomt. Scher
merhorn, die als lid van de Commis
sie-Generaal in Jakarta besprekin
gen voerde, zegt in het eerste deel 
van zijn dagboek (p. 421): "Ik vrees 
dat het humeur van het leger er 
niet beter op zal worden. Ik ontdek 
dat persoonlijk ook uit de in vinnig
heid toenemende correspondentie 
met Spoor. Vandaag heb ik den 
mooien brief beantwoord, waarin 
hij om informnatie vraagt over de 
verspreiding van 'De Waarheid' 
door mijn vrouw. N.B. een vraag 
van de legercommandant aan mij, 
ten einde den luitenant-gouver
neur-generaal te kunnen inlichten. 
Ik heb hem alleen teruggeschreven, 
dat ik den luitenant-gouverneur
generaal regelrecht heb ingelicht". 
Een keer heb ik Schermerhom eens 
over die passage gevraagd. Hij re
ageerde afwerend, enigszins gepi
keerd en zei: "Het is zoals het er 
staat, ja mijn vrouw ontving De 
Waarheid en ik heb dat briefje ge
schreven." Maar iets meer over de 
inhoud van dat briefje wilde hij niet 
zeggen. 

In zijn boek merkt Van Liempt op, 
dat de dilemma's voor de sociaal
democraten "zoals zo vaak" het 
moeilijkst waren. "Hun partijleider 
Drees had voor regeringsdeelname 
-en dus voor het bouwen voor een 
sociaal stelsel - heel veel over, zelfs 
een aanval op de Republiek Indone
sië." De kwestie van het sociaal stel
sel is later door anderen, bijvoor-
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beeld door Kok, ook wel als reden 
voor instemming met de koloniale 
oorlog genoemd. Die oorlog kostte 
echter drie miljoen gulden per dag 
en onttrok ruim honderdduizend 
jonge jongens jarenlang aan het ar
beidspotentioneel bij de opbouw. 
Een studie over deze negatieve fac
tor bij de opbouw, waarbij de las
ten op de werkende mensen werd 
afgewenteld en de periode van wo
ningnood en armoede jarenlang 
verlengd, zou zeker eens nuttig 
zijn. 
Vooral Varrink en Drees spanden 
zich in kritiek en ontevredenheid 
binnen de PvdA in te dammen. Ze 
deden dat ook tegenover de leiders 
van de vakcentrale NVV, zoals Var
rink persoonlijk aan Schermerhom 
schrijft. Vakbondsleider Oasterhuis 
kwam, aldus Van Liempt, met twee 
collega's aan Varrink vragen wat ze 
wel en niet in een resolutie moch
ten zetten die de vakbond aan
gaande Indonesië wilde opstellen. 
Drees en Varrink legden de heren 
gezamenlijk uit dat ze interventie 
door derden uit de resolutie moes
ten houden. Dat zouden ze doen. 
"Alles honderd procent loyaal", 
schrijft een voldane Vorrink, "die 
vakbandsjongens had hij kennelijk 
inde zak". 
Hij besprak met de NVV-leiders nog 
een andere kwestie: de door "com
munisten beheerste Eenheidsvak
centrale" had "het NVV voorge
steld een algemene staking te orga
niseren in het geval Nederland in 
Indonesië tot militaire actie zou 
ovegaan". Varrink had de heren 
van het NVV een praktische oplos
sing voor dit dilemma aan de hand 
gedaan: gewoon de brief van de 
EVC niet beantwoorden. Op 25 juni 
1947 had de EVC in een open brief 
inderdaad het NVV overleg ge
vraagd over voorbereidende maat
regelen voor een algemene staking 
tegen een koloniale oorlog. Dat 
was niet zo gek, want EVC en NVV 
waren - evenals de Indonesische 
vakcentrale SOBSI - aangesloten bij 
het Wereld Vak Verbond. Delega
ties van EVC (Biokzijl en Hennink) 
en NVV (Kupers, Suurhoff en Vijl
brief) hadden in mei 1947 in de In
donesische Republiek het oprich
tingscangres van de SOBSI bijge
woond en steun aan de vrijheids
strijd uitgesproken. Van Liempt 
noemt dit congres en die delegaties 
niet, maar vermeldt een sneer van 
het dagblad Trouw naar "het PvdA 
Kamerlid Evert Kupers, die op be-
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zoek in Indonesië zou hebben ge
zegd dat er tot zijn spijt in Neder
land nog steeds geen stakingen zijn 
uitgebroken tegen de alsmaar door
gaande troepenzendingen". Had 
het NVV maar aan zo een strijdbare 
opvatting vastgehouden, want een 
gemeenschappelijk optreden van 
beide vakbonden, gesteund door 
het WVV, zou, zo denk ik, van grote 
invloed zijn geweest. In de notulen 
van de ministerraad komt meerde
re keren de haast angstige vraag 
voor hoe EVC en vooral NVV zouden 
reageren bij een conflict. 

Het Nederlandse kabinet liet in die 
cruciale periode het parlement we
kenlang zonder informatie. Op 
maandag 30 juni was het kabinet
Beel weer eens bij elkaar en de pre
mier was niet van plan een verkla
ring in de Tweede Kamer af te leg
gen. Dinsdag 1 juli leidde dat tot 
een ordedebatje, aldus Van Liempt, 
"ingezet door de CPN die een 
maand tevoren al een interpellatie 
over het Indië-beleid had willen 
houden en alsmaar te horen krijgt 
dat het landsbelang het niet toe
staat". Hier was wat meer informa
tie op zijn plaats geweest. Op 3 juni 
al vroeg Paul de Groot twee inter
pellaties aan: één aan premier Beel 
over een aan de Republiek gerichte 
nota (27 mei) van de regering en 
één aan minister van overzeese ge
biedsdelen Jonkman over een nota 
van de Commissie-Generaal, even
eens aan de Republiek. Van beide 
was geen preciese tekst bekend. 
De CPN had een fractie van tien per
sonen op een totaal van toen nog 
100 Kamerleden. Zij bepleitte 
steeds een vreedzame oplossing 
met voorstellen, die niet alleen 
voor de Indonesische Republiek, 
maar ook voor Nederland zelf van 
belang waren. Er bestond daarbij 
aanvankelijk de neiging de commis
sie-generaal met Schermerhom en 
ook gouverneur-generaal Van 
Mook enig crediet te geven. De in
terpellaties werden toegestaan op 
"een nader te bepalen tijdstip". De 
kwestie kwam een enkele keer bin
nen het kabinet aan de orde, maar 
de datum werd voortdurend op de 
lange baan geschoven. Op woens
dag 2 juli publiceerde Oe Waarheid 
op de eerste pagina een uitvoerig 
bericht onder de kop: Na een 
maand: Nog steeds geen interpella
tie De Groot. De CPN-fractie had 
voorgesteld de interpellatie don
derdag 3 juli te houden, maar het 
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voorstel was met negen (communis
tische) stemmen tegen 58 verwor
pen. De Kamer zette zichzelf dus 
ook buiten spel! Het enige resultaat 
van het CPN-optreden was, dat het 
sen i orenconvent (fractievoorzitters) 
intern zouden worden ingelicht. In 
een hoofdartikel schreef AJK (Koe
jemans): "We leven nu meer dan 
een maand later, sinds de regering 
haar ultimatieve nota van 27 mei 
aan de Republiek deed toekomen. 
Een maand, waarin niet alleen de 
oorlogsophitsing tegen de Repu
bliek tot de grootste hoogte werd 
opgevoerd, doch ook alle concrete 
maatregelen voor een gewapende 
overval werden getroffen. Een 
schier ondragelijke spanning is in 
ons volk gewekt, dat met angst en 
verontwaardiging een ontwikke
ling gadeslaat, die het leven van 
duizenden zijner zonen op het spel 
zet en het herstel van de welvaart 
van het land onmogelijk dreigt te 
maken". 

Er is een belangrijke gebeurtenis, 
die eveneens nader aandacht ver
dient. Op 18 juni werd in de (oude) 
RAl in Amsterdam een vergadering 
gehouden van de Vereniging Ne
derland-Indonesië. Van Liempt 
noemt het "een massa-meeting van 
15000 (!)mensen", waar "de redac
tioneel leider van Het Parool Dr. 
G.J. van Heuven Goedhart" het 
spreekgestoelte beklom. "Net als 
de zeven andere sprekers roept Van 
Heuven Goedhart de regering op 
de problemen in Indië op te lossen 
via vreedzame middelen en niet 
door geweld. Tot de andere spre
kers behoren de dichteres Henriëtte 
Roland Holst en dominee J.J.Busk
es". Het is jammer dat hier niet iets 
meer wordt gezegd. Want tot de 
andere sprekers behoorden name
lijk de Indonesische mevrouw Soe
bandrio, die vanuit de Republiek 
een paar weken in Nederland was, 
en Ben Polak. Het is toch op zijn 
minst opmerkelijk dat een CPN-wet
houder van de hoofdstad van het 
land het woord voerde. Mevrouw 
Soebandrio, lid van het hoofdbe
stuur van een Indonesische Vrou
wenorganisatie deed in het bijzon
der een beroep op het re al iteitsbe
sef van de Nederlanders de Repu
bliek als realiteit te aanvaarden. 
Van Liempt merkt verder wel op, 
dat deze massabijeenkomst de 
PvdA "nog in een moeilijk parket 
brengt". De Vereniging Nederland
Indonesië, waarin tal van PvdA-ers 
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al jaren een rol van betekenis spe
len, had de PvdA gevraagd mee te 
doen aan de organisatie. Van 
Liempt: "Maar PvdA-secretaris Kees 
Woudenberg heeft dat verzoek af
gewezen, met als reden dat hetzelf
de verzoek ook aan de CPN is ge
daan, en, zo schrijft Woudenberg 
letterlijk, de PvdA wil met deze 
groepering geen eensgezindheid 
suggereren. Bovendien zijn er ook 
inhoudelijke bezwaren bij de PvdA, 
zo blijkt uit Woudenbergs brief van 
begin juni: Demonstraties van mas
saal karakter welke politieke ver
troebeling teweeg kunnen brengen 
hebben onze instemming niet". De 
PvdA verzet zich in 1947 dus tegen 
politieke vertroebeling." 

In Een mooi voor oorlog zijn "om 
de lezer enige houvast te bieden" 
korte biografische schetsen opge
nomen van de Nederlandse en In
donesische hoofdrolspelers. De ver
leiding is groot daarbij aanvullin-
gen te maken, vooral bij de laat
sten. Ik wil echter volstaan met een 
aantal opmerkingen over de leger
commandant, generaal Spoor. Zijn 
biografische schets lijkt beïnvloed I 
door de door Spoars eigen kringen 
geschapen mythe en raakt daar
door niet alleen in tegenspraak met 
Van Liempts eigen tekst van het 
boek, maar laat ook recente stu
dies, die een reëler beeld geven, 
buiten beschouwing. Zo wordt ver
meldt, dat Spoor vanaf januari 1944 
hoofd is geweest van de inlichtin
gendienst, de NEFIS. Maar juist over 
die periode bestaat sinds kort een 
indringende studie over een onver
kwikkelijke affaire in Australië, 
waarin Spoor als een nietsontzien-
de carriëremaker naar voren komt. 
Verder heet het: "Spoor staat be
kend als een begaafd strateeg, die 
een bij militairen vrij zeldzaam ge
voel voor politieke verhoudingen 
heeft: 'de politieke generaal is zijn 
bijnaam'." Zeker, Spoor hield de 
politieke standpunten in Den Haag 
en de politieke teksten van de on
derhandelingen tussen Nederland 
en Indonesië goed bij, maar hij had 
geen inzicht in de morele kracht 
van de Indonesische nationale be
weging en in de internationale ver
houdingen. En als militair strateeg 
maakte hij, overigens met vrijwel 
zijn gehele staf, ook een grote mis
rekening. Bij de geraadpleegde lite
ratuur noemt de auteur Dwaalspo
ren en marsroutes van Petra Groen. 
In die gedegen studie toont Groen 
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aan, dat de Nederlands-Indische le
gerleiding de eigen militaire kracht 
overschatte en de mogelijkheden 
van de Indonesische zwaar guerilla 
onderschatte; de opvatting van 
Spoor c.s. wortelde in het Neder
landse koloniale verleden. Daar ligt 
ook de oorzaak van het debacle. 

Het boek van Van Liempt laat nog 
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weer eens zien, dat de KVP in de co
alitie met de PvdA in feite de dienst 
uitmaakte. Voornaamste figuren 
binnen de KVP waren Romme en 
Beel. Een aardige bijzonderheid is, 
dat de gedachten van Beel door zijn 
secretaris en redevoeringenschrijver 
Hermans in een dagboek werden 
opgetekend. Er werd heel wat afge
konkeld om een koloniale oorlog te 

ontketenen, die altijd een schand
vlek in de geschiedenis zal blijven. 

Ad van Liempt, Een mooi 
woord voor oorlog. Ruzie, rod
del en achterdocht op weg 
naar de Indonesië-oorlog. 
Uitgeverij SDU Koninginne
gracht, 292 p. f 34,90 
Paperback. 
ISBN 90 12 06701 4 
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Exit P&C 

Met gevoelens van teleurstelling en spijt moeten 
wij u het onafwendbare einde van dit tijdschrift 
aankondigen. Bestuur en redactie zijn na rijp be
raad tot de conclusie gekomen dat 
voortgaan met het uitgeven van 
P&C zakelijk onverantwoord is. 

vanuit "een stille droom dat we ooit weer eens 
groot zullen zijn, dat het toch mogelijk moet zijn 
om samen te werken aan een grote beweging" 

(Ron Verheijen van Lekker Fris), 
terwijl met jaloezie wordt geke
ken naar de bladen van organisa-

Het ontbreekt eenvoudigweg aan 
voldoende perspectief op afzien
bare termijn. Daarmee komt er he
laas een einde aan het drie jaar 
geleden gestarte experiment met 
een zelfstandig en onafhankelijk 

San Verschuuren 
en Jo lanssen 

ties als Milieudefensie, Amnesty 
of het NIVON. En Grenzeloos, 
Konfrontatie, Lekker Fris en NN 
zijn onlangs in een sfeer van crisis 
rond de tafel gaan zitten om de INT R 0 

'tijdschrift voor socialisme en toe-
komst'. Bestuur en redactie willen 
dit einde zeker niet ongemerkt laten passeren, 
daarvoor heeft het tijdschrift een te lange staat 
van dienst en voelen te veel mensen zich ermee 
verbonden. In het voorjaar van 1995 willen zij de 
uitgave van P&C afsluiten met een speciaallaatste 
dubbelnummer. De abonnees ontvangen na de 
jaarwisseling hierover nader bericht van de uitge
ver. 
Dit laatste nummer van 1994 opent met een uit
voerige verantwoording van het onlangs door re
dactie en bestuur samen genomen besluit. 

Malaise linkse media 
De teloorgang van P&C staat niet op zichzelf, 
maar hangt samen met een algemene malaise bij 
de linkse media de laatste jaren. Met de regel
maat van de klok komen bladen in financiële pro
blemen en verdwijnen, zoals Casablanca, Forum, 
Ultimatum, Furore en Achter de Zeewering. Het 
laatste blad, uitgegeven door het uit de PSP 
voortgekomen Links Forum, slijt nu zijn bestaan 
nog slechts als ledenbrief. 
De schappen in de linkse boekhandels worden le
ger en leger; de verkoopgetallen zijn zeer laag. 
Van de nu nog bestaande linkse bladen als Kon
frontatie, NN, Lekker Fris, Grenzeloos, Krisis, 
Kleintje Muurkrant, VD Amok en Fahrenheit 451 
ligt de oplage (net als bij P&C) ver beneden de 
duizend. Veel bladen houden zich op de been 
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mogelijkheid van 'een meer ge
meenschappelijk blad' te bespre
ken. 

De malaise beperkt zich niet tot Nederland. Eind 
oktober kwam het Vlaamse progressieve week
blad Markant voor het laatst uit, na amper drie 
jaargangen. "Omdat de cijfers alsmaar meer in 
het rood doken", lezen we in het redactionele 
commentaar. "Het verleden zit ons blijkbaar niet 
mee. Markant, een erfgenaam van de Rode Vaan, 
kon alléén overleven dank zij de genereuze steun 
van de Kommunistische Partij. En toch was Mar
kant een onafhankelijk progressief blad ( .. ) Dit 
blad werd rechtgehouden, tegen elke professio
nele logica in, door de verbeelding en het volun
tarisme -de onbetaalde meerwaarde- van redac
teurs, medewerkers en beheerders." 

Niet alle progressieve tijdschriften die ophouden 
te bestaan doen dat om reden van gebrek aan 
perspectief of geld. Neem nou de Anti-Apart
heidskrant, waarvan het laatste nummer in okto
ber verscheen onder het motto 'Het is mooi ge
weest'. Na de verkiezing van een non-raciale de
mocratische regering in Zuid-Afrika is het doel 
van de Anti-Apartheidsbeweging (AABN, opge
richt in 1971) immers bereikt. Met een Gala van de 
Goede Hoop werd op 15 oktober die beweging in 
het Amsterdamse Paradiso feestelijk ten grave ge
dragen. 
Tijdschriften die echter niet (meer) met een orga-



nisatie of beweging zijn verbonden, zoals P&C, 
ontberen helaas meestal een dergelijk hoopvol 
vooruitzicht. 

Nieuw analfabetisme? 
Ook het voortbestaan van het tijdschrift Konfron
tatie is recent ongewis geworden, ondanks de 
magazinevorm die de losse verkoop zou moeten 
stimuleren. Voor het blad was dat aanleiding om 
in november een discussiedag te organiseren met 
als thema Links en de media. In de toelichting 
wordt gesteld: "De crisis van de linkse media, 
want zo kunnen we dat langzamerhand wel noe
men, wordt vaak geweten aan de individualise
ring en de ontideologisering, het afwezig zijn van 
grote aansprekende sociale bewegingen, of aan 
het feit dat mensen niet meer lezen: de moderne 
analfabetisering. Maar is dat wel zo of loopt links 
teveel achter 'oude vormen en gedachten' aan die 
niet meer van deze tijd zijn?". 

Als handvat voor de discussie werden enkele prik
kelende citaten over het verband tussen media en 
actie aangehaald, zoals: 
"Het is niet meer de tijd om de barricades op te 
gaan en beha's te verbranden. De wereld draait 
door, de strategie verandert. In het huidige com
putertijdperk kun je beter een feministische cd
ram maken dan de straat opgaan om ramen in te 
gooien." (Rosi Braidotti, hoogleraar Vrouwenstu
dies, in de Volkskrant 10 september 1994) 
"De alternatieve bladenmarkt is de laatste jaren 
sterk uitgedund. Van stadsbladen is bijna nergens 
meer sprake, of ze leiden een zeer marginaal be
staan. Het is kenmerkend voor de huidige politie
ke situatie, waarin de grote, sociale bewegingen 
zijn verdwenen. Niet dat er niets meer gebeurt, 
maar de vorm is anders geworden. Er zijn belan
genorganisaties gekomen als Milieudefensie of 
professionele actiegroepen als Greenpeace. Orga
nisaties met soms honderdduizenden donateurs, 
maar met veel minder actieve leden. Dat is een es
sentieel verschil met het actieleven van de jaren 
tachtig, toen de straat werd opgezocht. De nood
zaak van de vele stadsbladen en actiekranten lijkt 
dus vervallen nu er niet meer wordt gezocht naar 
het mobiliseren van mensen." (Hans de Bruin, in 
Prisma, oktober 1994) 
"Natuurlijk mag links haar vaktijdschriften be
houden. Daar is niks mis mee en kan op zich inte
ressante discussies opleveren tussen de gestaalde 
kaders. Maar als links serieus invloed wil gaan uit
oefenen op de betekenisgeving van de maat
schappelijke ontwikkelingen zal er toch iets an
ders nodig zijn. Wat zou op dit moment meer 
maatschappelijke en politieke effecten kunnen 
veroorzaken: een theoretische verdieping van 
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Konfrontatie of een radicale soap, prime-time op 
RTL4?" (Ronald van Haasteren, in Konfrontatie, 
juli 1994). 

Politieke vernieuwing 
In dit tijdschrift is diverse keren de aandacht ge
vestigd op de noodzaak van politieke vernieu
wing. Ook hier gebeurt dat weer, maar nu vanuit 
de ervaringen met de zogenaamde grote projec
ten in ons land. De uitgroei van Schiphol is daar 
een voorbeeld van. 
De Leidse hoogleraar Toonen betoogt in diverse 
geschriften dat bij het ontwerpen van beleid het 
niet langer mogelijk is louter te vertrouwen op de 
meerderheidssteun in de volksvertegenwoordi
ging om tot een succesvolle uitvoering van een 
project te geraken. Het is noodzakelijk in de voor
bereidingsfase veel aandacht te schenken aan 
draagvlakvorming als centraal element in de be
leidsontwikkeling. Het vergaren van de noodza
kelijke steun in brede maatschappelijke geledin
gen ten behoeve van succesvolle implementatie 
van een nog te nemen besluit vergt activiteiten 
'buiten de deur' van departement, secretariaat of 
dienst. 

Volgens Toonen is de verhouding tussen politiek 
en samenleving aan een fundamentele herijking 
toe. Niet alleen is er sprake van een ontzuiling 
van Nederland, waardoor eertijds vaste maat
schappelijke (ver)banden veelvormiger en tijdelij
ker zijn geworden, maar ook veranderen de poli
tieke partijen in sterke mate van functie, omdat 
zij niet langer de dragers zijn van omvattende ide
ologieën. Immers, op het terrein van de ontwikke
ling van waarden en normen heeft een fragmen
tatieproces plaatsgevonden, waardoor het belang 
van vaste, min of meer onveranderlijke ideolo
gieën, is geërodeerd. Het gevolg van beide onder
ling verweven processen van ontzuiling en frag
mentatie is dat ook de verhouding tussen beleid
makende besturen en volksvertegenwoordigin
gen verandert. 
Dit steunt op het inzicht dat het niet langer mo
gelijk is om in enig besturingscentrum een opti
maal ontwerp voor grote projecten tot stand te 
brengen zonder omtrent strategie en inhoud te
voren in een wezenlijk debat te zijn getreden met 
betrokkenen in de samenleving. Hier heeft in ze
kere zin een fundamentele wijziging van de inkle
ding van de beleidsvorming plaats: in plaats van 
eerst een ontwerp voor grote projecten te maken 
en daarover inspraak 'toe te staan', gaat men in 
een vroeg stadium aan tafel zitten met actoren 
wiens belang (positief of negatief) wezenlijk is 
geraakt door de betreffende probleemstelling. Er 
volgt dan een proces van wederzijdse aanpassing 



van strategieën, waaruit een optimale inhoud en 

vorm van het project resulteert. 
Een project waar de belangen- en meningenstrijd 
inmiddels vanuit loopgraven wordt gevoerd, is de 
uitbreiding van Schiphol. Zeer tot verdriet van die 
groepen en organisaties die zich hebben inge
spannen om vanuit diverse betrokken belangen 
tot een aanvaardbare tussenoplossing te komen. 
Maar het blinde groei-maximalisme van de econo
mische machten weet zelfs de overheid van haar 
bemiddelende rol af te helpen en aan haar zijde 
te krijgen. P&C heeft daarom een aantal betrok
kenen aan tafel genood met de vraag: hoe kon 
het zover komen en wat zou er nu gedaan moe
ten worden? Redacteuren Frank Biesboer en San 
Verschuuren troffen een grote mate van gelijkge
zindheid aan bij de deelnemers aan het gesprek: 
Lucas Reijnders, hoogleraar milieukunde aan de 
Universiteit van Amsterdam en voorzitter van Na
tuur en Milieu, Henk Leemreize, beleidsmedewer
ker bij de FNV, en Kees Huisman, Groenlinks
raadslid in de gemeente Amsterdam. De uitbrei
ding van Schiphol kan beperkt blijven als het ba
nenstelsel wordt aangepast en de hogesnelheidst
rein er komt. 

Honderd jaar 
Naast het debat over Schiphol staat in deze Poli
tiek en Cultuur het thema, Honderd jaar sociaal
democratie, centraal. Paul Denekamp schetst een 
historisch overzicht van de verschillende 'kleine 
en niet succesvolle' afsplitsingen van de 
SDAP/PvdA. Verder laat hij zich uiterst kritisch uit 
over een achttal boeken die ter gelegenheid van 
het eeuwfeest zijn verschenen. Gerrit Voerman 
gaat in op de naoorlogse verhouding van de CPN 
ten opzichte van de sociaal-democratie en ont
dekt een tweetal paradoxen. Marius Ernsting 
meent dat de sociaal-democratie net als honderd 
jaar geleden weer op een tweesprong staat. De 
PvdA en de vakbeweging zijn hard toe aan ver
nieuwing. Voor Marjan Lucas lijkt dit reeds te 
laat. De voorzitter van Groenlinks beschouwt de 
PvdA al niet meer als een vanzelfsprekende 'na
tuur! ijke bondgenoot'. 

In dit nummer van P&C nóg een honderdjarige: de 
beroemde wiskundige Dirk Jan Struik. Hij was ter 
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gelegenheid van een aan hem gewijd symposium 
een aantal dagen in Nederland. Joop Morriën 
ging samen met hem op stap. 
Van dezelfde auteur een interessante bijdrage 
over het verval van het moreel van de Nederland
se soldaten tijdens de koloniale oorlog in Indone
sië. Uit een CIA-rapport blijkt dat de Amerikaanse 
veiligheidsdienst al in een vroeg stadium waar
schuwde voor een mislukking van de Nederlandse 
Indonesië-politiek. 

Verder gaat Marius Ernsting in op het linkse poli
tieke landschap na de vorming van het paarse ka
binet. Hij pleit voor een praktische vorm van sa
menwerking tussen de PvdA, D66 en Groenlinks, 
die niet gebaseerd is op overwegingen van 
machtspolitiek. En Jeroen Bartels komt na lezing 
van de Franse filosoof Derrida tot de conclusie dat 
links zijn verleden niet te lang moet ontvluchten. 
Een kritische studie van de erfenis van Marx is 
broodnodig. 

In het fotokatern mooie foto's van Lydia van Ma
rissing. Ze portretteerde een Taiwanees operage
zelschap. In de boekenrubriek is Hans Groenewe
gen lyrisch over de jongste dichtbundel van Ben
noBarnarden vraagt hij zich af wat Harry Mulisch 
en CNN met elkaar gemeen hebben. Jos van Dijk 
uit zijn twijfels over de toekomst van politieke 
partijen en zet een aantal vraagtekens bij een 
bundel opstellen van de Vlaamse maatschappijcri
ticus Jaap Kruithof. 

Traditiegetrouw wordt dit laatste nummer van 
deze jaargang afgesloten met een index van de 
verschenen artikelen in 1994. 

En tenslotte. In het Intro van het vorige P&C-num
mer is de Duitse schrijver Enzensberger uitvoerig 
aangehaald, maar is de herkomst van de citaten 
weggevallen. Dat herstellen we bij deze: het be
treft citaten uit de politieke essaybundels Politi
sche Brosamen (eerste druk 1982) en MittelmaB 
und Wahn (eerste druk 1988), Hans Magnus En
zensberger, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a/M. 

San Verschuuren is redacteur en Jo lanssen is 
medewerker van P&C. 
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Politiek & Cultuur 
1935-1995 

Bij het opgaan van de Communistische Partij van 
Nederland in Groenlinks in 1991 bleek er zowel 
bij lezers als bij de redactie veel animo te bestaan 
om het (kader)blad Politiek & 
Cultuur te behouden. Het blad 

band gewezen op het voortgaand debat over het 
socialisme, de verwerking van de gebeurtenissen 
in Oost-Europa, verdere uitwerking van het ge-

dachtengoed van de CPN, en ge
dachtenvorming over progressieve 

had een belangrijke rol gespeeld 
bij de vernieuwing van de partij 
in de jaren tachtig, door als plat-

San Verschuuren 
politieke cultuur. Oftewel een ver
breding en omvorming van het 
blad tot een 'socialistisch perio

form te dienen voor debat, ana
lyse en theoretische reflectie. 
Mede daardoor boden artikelen 
nogal eens aanleiding voor scho-

AFSCHEID 
diek'. "P&C wil bijdragen aan me
ningsvorming binnen de pluriforme 
gedachtenstromingen die Groen-

lings-en discussiebijeenkomsten, 
zowel landelijk als plaatselijk. 
Deze positie maakte P&C tot meer dan zomaar 
een tijdschrift met interessante artikelen, het was 
als het ware 'een verzamelpunt voor discussie'. 

Onafhankelijk 
Onder de kop Oe toekomst van Politiek & Cultuur 
bevatte de Congreskrant voor het opheffingscan
gres van de CPN op 15 juni 1991 een pleidooi voor 
het zelfstandig voortbestaan van het tijdschrift. 
Ook de richting waarin de redactie P&C wilde ont
wikkelen werd uit de doeken gedaan. "Als de 
voorstellen van het partijbestuur door het komen
de congres worden aangenomen dan gaat de CPN 
op in GroenLinks en wordt de uitgave van Politiek 
& Cultuur voortgezet. Aan een huwelijk van ruim 
vijftig jaar tussen partij en maandblad komt dan 
een einde. (..)Met een eenmalige alimentatie van 
een ton moet de redactie haar weg zelfstandig 
vinden. Zij ziet vele en veelzijdige mogelijkheden 
voor Politiek & Cultuur 'nieuwe stijl'. (..) P&C 
wordt (..) een onafhankelijk maatschappijkritisch 
maandblad, werkend vanuit een zich telkens ver
nieuwende democratisch-socialistische gedach
tenwereld. Zo zou het centrale uitgangspunt kun
nen worden geformuleerd. Aan theoretische en 
analyserende publikaties in deze context is veel 
behoefte." In de Congreskrant werd in dat ver-
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Links juist tot een aantrekkelijke 
open politieke formatie maakt. ( .. ) 
Daarom moet de redactie worden 

versterkt, uitgebreid en verbreed, bij voorkeur 
ook met mensen die zich actief in het vernieu
wingsproces van de politiek bewegen. Wij willen 
met ons blad onrealistische pretenties vermijden, 
maar met onze duizend lezers als start zeggen 
we: niet slecht voor een politiek-theoretisch 
maandblad." 

Het CPN-congres stemde met overgrote meerder
heid in met het opgaan van de partij in Groen
Links en met de opheffing van de CPN dientenge
volge per 31 december 1991. Politiek & Cultuur 
zou voortaan worden uitgegeven onder verant
woordelijkheid van een daartoe in het leven ge
roepen onafhankelijke stichting met een startka
pitaal, genoeg -naar toen werd ingeschat- om de 
eerste drie jaar te kunnen overbruggen. Op ter
mijn zou het blad zich zelf moeten kunnen be
druipen. 
De redactie werd in de loop van 1991 versterkt 
met een drietal nieuwe leden, zodat met goede 
moed de uitgave van het onafhankelijke P&C. 
tijdschrift voor socialisme en toekomst, ter hand 
kon worden genomen. En per 1 januari 1.992 ging 
P&C-nieuwe-stijl daadwerkelijk van start. 
Stichtingsbestuur en redactie stonden voor de op
gave om van een kaderblad van een politieke or-



ganisatie een onafhankelijk links tijdschrift te ma
ken, steunend op voldoende abonnees, vrijwillige 
inzet van redactie en bestuur, en voldoende aan
bod aan artikelen om zelfstandig te kunnen be
staan. 
In drie jaar tijds was daarvoor niet alleen een 
groei van het aantal abonnees van rond de 700 
tot zeker meer dan 850 nodig. Een kostenbespa
ring in produktie- en kantoorkosten; versterking, 
verbreding en verjonging van de redactie en vor
men van communicatie tussen lezers onderling en 
tussen lezers en redactie waren eveneens belang
rijk. 
De omstandigheden daartoe waren tegelijk gun
stig en ongunstig. Gunstig, omdat met de teloor
gang van Oe Waarheid en Forum, en met de op
heffing van de CPN, verwacht werd dat er bij ve
len behoefte zou bestaan aan het houden van 
een band met 'het gedachtengoed van de (ver
nieuwde) CPN'. Ongunstig, omdat de afkalving 
van links in volle gang was. Er dienden zich niet 
direct nieuwe bewegingen of groepen aan waar
voor P&C een rol zou kunnen vervullen, en velen 
namen met de overstap naar Groenlinks defini
tief afscheid van de 'socialistische idealen'. 

Nieuwe formule 
Na de zomer van 1991 stelde de redactie een Plan 
van Aanpak op, waarin de stand van zaken als 
volgt wordt geschetst: "Politiek & Cultuur ver
schijnt zes keer per jaar en heeft op dit ogenblik 
650 betalende abonnees, voor het merendeel ver
bonden met de CPN, en een oplage van 800. Bui
ten CPN-kring is het blad sporadisch bekend. Aan 
werving is de afgelopen jaren nauwelijks iets ge
daan. Er is een te verwachten tekort van enkele 
duizenden guldens over 1991, net als in voor
gaande jaren. (..) Met het opheffen van de CPN 
vervalt de politiek-organisatorische basis waarop 
P&C al 51 jaargangen verschijnt. Dat heeft conse
quenties voor het redactionele beleid en het 
draagvlak. P&C was het blad waarin kaders en be
stuurders van de CPN gelegenheid hadden opvat
tingen uit te werken, thema's en actualiteit 'uit te 
diepen', waarmee de inhoud van het blad heel 
sterk bepaald werd door de politieke activiteiten 
van de CPN. Het blad was daarmee een 'must' 
voor kaderleden, waarmee een bepaald abonnee
bestand was gewaarborgd. Beide vallen nu weg." 
Uiteraard is ook de relatie met Groenlinks toen in 
discussie geweest. Hierover staat te lezen in het 
Plan: "Het opgaan van de CPN in de nieuwe for
matie zou tot een soortgelijk overgaan van P&C 
( . .) kunnen leiden. Binnen GroenLinks geldt (ech
ter) de gulden regel dat er niets wordt overgeno
men dat uitdrukkelijk aan een van de deelnemen
de partijen verbonden is geweest. Dat neemt ui-
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teraard niet weg dat we met het nieuwe P&C wel 
verwachten Groenlinksers aan te spreken, terwijl 
het politiek-inhoudelijke debat binnen Groen
Links ook voor de redactie een aangrijpingspunt 
vormt voor artikelen. ( .. ) Misschien nog belangrij
ker is dat de redactie P&C ook niet tot een blad 
van GroenLinks wil maken. De huidige politieke 
cultuur binnen het links/progressieve kamp is er 
veel meer een van het openen van de luiken, het 
besef dat we allemaal voor soortgelijke vraag
stukken staan, behoefte om bruggen te slaan tus
sen mensen die met gelijkluidende thema's bezig 
zijn." 

En verder: "Een beginpunt voor de nieuwe redac
tionele formule is wat we verzamelen onder de 
noemer socialistisch gedachtengoed. Daar liggen 
tenslotte ook de 'roots' van het blad en de uitda
ging is nu juist alles wat aan ontwikkelingen over 
ons heenspoelt daarmee op een creatieve manier 
te confronteren. We doen dus niet mee aan het 
trendy overboord gooien van alles waar eens in 
geloofd werd, noch aan het koesteren van het be
staande gedachtengoed: het gaat om een creatie
ve verwerking, opnieuw doordenken van wat de 
arbeidersbeweging aan ervaringen heeft opge
bouwd. (..) Politiek & Cultuur wil zich opwerpen 
als het blad in Nederland dat zich met het door
denken van het socialisme bezighoudt, een tijd
schrift voor socialisme en toekomst." 
"Voor een redactieformule als hierboven gefor
muleerd verwachten we -overigens zonder enig 
onderzoek- voldoende belangstelling. Uit reeksen 
van publikaties en activiteiten blijkt dat er in Ne
derland een behoorlijk potentieel is aan mensen 
dat zich met het socialisme bezighoudt of wil 
houden. Die mensen zijn te vinden in radicale po
litieke kringen, bij de kerken, in de vakbeweging, 
in de PvdA, op universiteiten, bij milieugroepen, 
in de vrouwenbeweging. De grote vraag is na
tuurlijk: zitten die mensen op een blad als P&C te 
wachten en zo ja, hoe weten we die mensen te 
bereiken? (..) P&C is een onbekend blad, redactie
formules zijn echt niet voldoende om belangstel
Jenden over de streep te trekken. (..) Daarnaast 
hebben we te maken met een behoorlijke concur
rentie aan bladen die op de een of andere manier 
iets in de richting van onze redactieformule doen 
(..). 
Zo staan we dus aan het beginpunt van de beken
de vicieuze cirkel: als P&C willen we uit onze hui
dige kring breken en tot een bredere opzet ko
men, maar anderen kennen ons niet zodat we dus 
wel terug moeten vallen op de eigen kring om 
door te gaan. Daarom hebben we voor de volgen
de aanpak gekozen: in de sfeer van redactieleden 
proberen we mensen te benaderen die van hun 



kant weer duidelijke raakvlakken hebben met an

dere kringen. Bij de opzet van de themanummers 
proberen we auteurs te benaderen uit andere be
reiken door hen een interessante vraagstelling 
voor te leggen. Als derde bieden discussiebijeen
komsten een platform." 

De balans opgemaakt 
Nu, bijna drie jaar later, maken we de balans op. 
Zijn de verwachtingen bewaarheid? Heeft het 
blad voldaan aan de gestelde opdracht? Welk 
perspectief heeft het uitgeven van P&C? 

Met het zelfstandig uitgeven van P&C werd be
oogd een platform te bieden voor actuele analy
ses en debatten over het socialisme naast en in 
Groenlinks. Deze doelstelling is maar zeer ten 
dele waargemaakt, en bleek ook eigenlijk niet 
haalbaar. 
De geleidelijke verwijdering van de actieve poli
tiek sinds de opheffing van de CPN betekent voor 
P&C dat ze niet meer midden in de actuele debat
ten staat, niet meer gevoed wordt en ook niet 
meer kan voeden, een nadeel dat steeds merk
baarder wordt. Omdat zoiets als een herkenbare 
'social;,,:;che stroming' binnen en naast Groen
Links zich niet manifesteert, is de doelgroep voor 
de redactie aan het vervagen, ofwel er is geen 
zicht op een vruchtbare akker waar met enig suc
ces te zaaien valt. 
De speciale betekenis van P&C als verzamelpunt 
voor discussie is sinds het opgaan van de CPN in 
Groenlinks dan ook geleidelijk weggeëbd. Het 
organiseren van discussiebijeenkomsten stuitte 
op steeds geringer draagvlak. Het opzetten van 
lezerskringen is slechts in één regio gelukt, in Gro
ningen. Desalniettemin heeft P&C voor velen on
tegenzeglijk een functie vervuld bij de verwer
king van de opheffing van de CPN. 

Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de redac
tie er niet in is geslaagd om de gelederen te ver
sterken met nieuwe redactieleden (er is onder 
meer intensief gezocht naar vrouwen en jonge
ren) en het opzetten van een redactieraad. Dit 
jaar werd de redactie zelfs uitgedund. De versmal
ling van de redactie leidt ertoe dat thema's min
der makkelijk tot stand komen en dat er ook min
der eigen artikelen verschijnen. Dat neemt niet 
weg dat vanaf het zelfstandige begin in 1992 tot 
heden het blad redelijk goed onthaald wordt wat 
betreft thema-keuze, onderwerpskeuze, kwaliteit 
van de artikelen, fotokatern en vormgeving. Wat 
inhoud en vorm betreft kan P&C zich goed spiege
len aan concurrerende bladen als Oe Helling, So
cialisme & Democratie, Konfrontatie, Grenzeloos 
en Achter de Zeewering. En ook kan het tijdschrift 
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nog steeds rekenen op de belangeloze medewer
king van veel auteurs. 

Het stichtingsbestuur heeft vanaf het begin de 
formele, financiële en facilitaire zaken naar beho
ren geregeld, zij het dat de eigen uitgaven aan de 
hoge kant waren in relatie tot de kosten van het 
blad. Dat is in de loop van 1993 bijgesteld. 
De andere taken van het bestuur, namelijk het 
werven van abonnees en het beleggen van discus
siebijeenkomsten, zijn van beperkte betekenis ge
weest. Verspreiding van werffolders, plaatsing 
van advertenties en toesturen van proefnummers 
bleven zonder noemenswaardig resultaat. In 1992 
en in 1993 werd slechts één discussiebijeenkomst 
georganiseerd, over respectievelijk racisme en 25 
jaar activisme, beide van een goed niveau en met 
een behoorlijke publieke belangstelling. In no
vember 1993 werd tezamen met vier andere link
se bladen de manifestatie Oe Rooie Pen in Utrecht 
georganiseerd, waar zo'n 250 belangstellenden 
op af kwamen. De resultaten hiervan (hoge on
kosten; minieme belangstelling voor P&C; geen 
nieuwe abonnees) wogen nauwelijks op tegen de 
in de voorbereiding en organisatie gestoken ener
gie. De geplande discussiebijeenkomst in 1994 
over politieke vernieuwing moest worden afge
blazen wegens gebrekkige voorbereiding. 

Van meet af aan stond vast dat de lezerskring van 
P&C slechts een beperkte zou zijn, vanwege de af
brokkeling van 'georganiseerd links', de vele bla
den en blaadjes in dezelfde markt, de geringe be
kendheid van P&C buiten de eigen kring en de 
verminderde populariteit van 'linkse thema's'. 
Ondanks de eind 1992 gehouden lezersenquête, 
waaruit bleek dat het lezersbestand een relatief 
hoge gemiddelde leeftijd had en dat velen 'uit ge
woonte' een abonnement op P&C hadden, was er 
de verwachting dat die lezerskring flink wat gro
ter zou moeten kunnen zijn dan de 650 abonnees 
waarmee begonnen werd. Na een aanvankelijke 
lichte opleving is het verder vechten tegen de 
bierkaai gebleken. P&C is niet in staat gebleken 
door te dringen in andere kringen. Overigens be
perkt de malaise zich niet tot P&C. Andere bladen 
in het progressieve kamp legden tezelfdertijd het 
loodje wegens teruglopend draagvlak, zowel wat 
lezers als wat redactionele inzet betreft. En bla
den als Socialisme & Democratie zakten af tot een 
bedenkelijk peil, terwijl Konfrontatie het pro
beerde in magazine-vorm, ook zonder resultaat. 

Met het huidige aantal abonnees, ongeveer 600, 
kunnen de directe kosten van het produceren van 
het blad ternauwernood gedekt worden, niet die 
van de verzending en de administratie. 
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Het saldo van de stichting bedraagt aan het einde 
van dit jaar waarschijnlijk nog hoogstens 25.000 
gulden. Daarmee kunnen de totale kosten (ex
ploitatietekort, administratie, verzendkosten, 
kantoorruimte en betaalde deeltijdkracht) in 1995 
nog maar met moeite gedekt worden. 
Er is dit jaar nog gekeken naar subsidiemogelijk
heden, maar geconstateerd moest worden dat die 
niet bestaan voor het dekken van exploitatiete
korten. Er bestaat in Nederland merkwaardig ge
noeg geen subsidie voor onafhankelijke bladen! 

Afscheid van een 'kameraad' 
In principe staan er thans vier wegen open voor 
P&C, waarbij ervan wordt uitgegaan dat abon
neewinst en financiële meevallers uitgesloten 
moeten worden geacht. Ook wordt er uitgegaan 
van het huidige kwaliteitsniveau van het blad, 
wat inhoudt dat daarop niet verder mag worden 
bezuinigd (in 1993 is de 'lucht' er 
al uitgeperst). 
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In 1995 eervol ophouden 

Met de resterende financiën is het mogelijk om in 
1995 nog een laatste bijzonder nummer tegen 
een gereduceerd abonnement te maken om daar
mee voor de zomer -zestig jaar na de oprichting
de uitgave van P&C 'eervol' te beëindigen. 

Uit de aangegeven tendensen en constateringen 
kan geen andere conclusie worden getrokken dan 
dat voor een bloeiend voortbestaan van P&C het 
perspectief helaas ontbreekt. Mocht zich in de ko
mende jaren alsnog de behoefte manifesteren 
aan een dergelijk tijdschrift dan wordt zoiets ge
woon opnieuw opgericht. Voor P&C in de huidige 
vorm en in de huidige tijd is er eenvoudigweg te 
weinig perspectief gebleken. 
Op grond hiervan hebben bestuur en redactie na 
ampel beraad in gezamenlijkheid en niet zonder 

spijt dan ook besloten om: 

Gewoon op dezelfde voet door
gaan 

'het is mooi geweest' 

- Het uitgeven van P&C 'eervol' te 
beëindigen vóór de zomer van 
1995. 

- In 1995 ve~chijnen geen no~ 
male uitgaven meer, maar 
wordt volstaan met één speciaal 
laatste dubbelnummer tegen 
een gereduceerde abonne
mentsprijs. 

Gegeven de financiën zouden 
dan nog vier tot ten hoogste vijf 
nummers van P&C kunnen wor
den uitgebracht, waarna een on
ontkoombaar einde volgt aan het 
eind van 1995, omdat de kas dan helemaalleeg is. 

Facilitair afgeslankt verdergaan 

De kantoorruimte met de aanwezige faciliteiten 
zou kunnen worden afgestoten; de administratie 
wordt dan weer ondergebracht bij Pegasus, en 
het bestuur zetelt voortaan op een particulier 
adres. Op deze basis zou het blad nog zo'n 1112 à 
2 jaar kunnen worden uitgegeven, maar met een 
nog groter beroep op vrijwillige inzet dan thans 
reeds het geval is, hetgeen irreëel moet worden 
geacht. 

Fuseren met een verwant tijdschrift 

Door samenvoeging van abonnees en redacties 
zou er een basis kunnen zijn voor een langdurige 
zelfstandigheid, mits hiermee minstens 1000 
abonnees zijn gemoeid. De redactie heeft al in 
1993 de mogelijkheden geïnventariseerd zowel in 
linksradicale als in christenradicale hoek, en er is 
ook een poging gedaan om te komen tot een 
vorm van samenwerking (Oe Rooie Pen), zonder 
resultaat. De verschillen zijn te groot. Een fusie
partner is gewoonweg niet voorhanden. 0 
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- De abonnees ontvangen na de jaarwisseling 
van de uitgever hierover en over de inhoud van 
die laatste uitgave nader bericht. 

- In 1995 wordt er -gekoppeld aan de uitgave 
van het slotnummer- een afscheidsbijeenkomst 
belegd met alle direct bij P&C betrokkenen. 

Het heengaan van een blad als Politiek & Cultuur 
is een verlies voor links Nederland. Redactie en 
bestuur hebben met plezier de uitgave verzorgd 
van het verzelfstandigde P&C, maar moeten na 
drie jaar helaas erkennen dat voortgaan onhaal
baar is. 
Voor de redactie was het uitgeven van het tijd
schrift een middel om het debat over de toekomst 
gaande te houden, om bruggen te slaan tussen 
progressieve mensen en om zelf intellectueel 'op 
scherpte' te blijven. Het was daarbij ook een col
lectieve schepping van een groep bevlogen men
sen, waarmee ook een flink deel van de lezers zich 
verbonden voelde, wat het afscheid des te drama
tischer maakt, als ware het een afscheid van een 
goede vriend, een echte kameraad. 

San Verschuuren is redacteur van P&C 
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Het linkse politieke 
landschap 

Een pleidooi voor een bedrijfsverzamelgebouw 
op progressieve basis 

Wie de Tweede Kamerverkiezingen van de afge
lopen twintig jaar (vanaf de eerste rechtstreekse 
deelname van het CDA) de revue laat passeren, 
komt wat betreft de uitslagen 
voor de partijen ter linkerzijde 

Wat kun je hieruit opmaken? Het minste dat je 
kan zeggen is dat kiezers ter linkerzijde kennelijk 
heel wat vloeiender in hun stemgedrag, en in de 

voorkeuren en accenten die ze 
daarin uitdrukken, zijn dan de be

van het politieke spectrum in hun 
onderlinge verhouding tot opval
lende constateringen. 

Marius Ernsting 
trokken partijen in de consequen
ties die ze daaruit trekken. 

Allereer:;t blijkt dat PvdA en D66 
samen, op één uitzondering na 
(die merkwaardige verkiezingen 

ACTUEEL 
Eerlijk gezegd is dat bepaald geen 
schokkende constatering, maar 
juist dát stemt tot nadenken. Want 
als het zo is dat kiezers kennelijk 

in 1982, na het tweede en derde 
kabinet-Van Agt), steeds uitko-
men op het ijzeren zetelaantal van 61, oftewel 
iets meer dan veertig procent van de stemmen. 
Gemiddeld over de zes verkiezingen haalt de 
PvdA 4 7 zetels en D66 (afgerond) 13; de PvdA met 
maximale schommelingen van +6 (1977) en -10 
(1994) en D66 met schommelingen van +11 (1994) 
en -7 (1982). Maar wat belangrijker is: per saldo 
heffen de schommelingen elkaar op! Blijkbaar 
vormen de twee partijen met elkaar optimaal 
communicerende vaten. Uiteraard is dit een resul
tante van een veel ingewikkelder proces van kie
zersmobiliteit, maar ik ga er in deze beschouwing 
voor het gemak van uit dat het resultaat telt. 
Kijken we daarnaast naar Groenlinks en haar 
voorlopers dan zien we een gemiddeld zetelaan
tal van (afgerond) 6 met schommelingen van +3 
(1981 en 1982) en -3 (1986). 
Bij elkaar blijken de drie partijen 'ter linkerzijde', 
ondanks afzonderlijke grote schommelingen, ge
middeld 66 zetels te scoren met betrekkelijk ge
ringe afwijkingen naar boven en naar beneden 
van maximaal vier zetels. In percentages uitge
drukt: de drie partijen zijn goed voor gemiddeld 
44 procent van de stemmen met een afwijking 
naar boven en beneden van maximaal drie pro-
cent. 
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de logische consequentie trekken 
uit ontideologisering en individu
alisering, die hen de lucht en de 

vrijheid verschaft om binnen een globaal kader 
het eigen inzicht te vertalen in een voorkeurstem, 
dan is de vraag des te klemmender waarom poli
tieke partijen nog altijd net doen of dat niet zo is. 
De partijen laten immers niet na de indruk te 
wekken dat ook de verschillen tussen de partijen 
ter linkerzijde groot, markant om niet te zeggen 
principieel van aard zijn. Uit de cijfers blijkt dat 
kiezers daar kennelijk hun schouders over opha
len en gewoon nu eens op de ene en dan weer op 
de andere partij stemmen, al naar gelang de za
ken die zij op dat moment belangrijk vinden, en 
het gewicht dat ze daaraan willen meegeven. 

Progressieve Volkspartij 
De koele feiten ondersteunen hen daarin: de zo
genaamd principiële verschillen, eenmaal neerge
slagen in verkiezingsprogramma's (om maar te 
zwijgen van regeerakkoorden!), blijken bij nade
re analyse door CPB of RIVM ineengeschrompeld 
te zijn tot marginale (en dan nog in hoge mate 
speculatieve) onderscheidingen in termen van 
werkgelegenheid, emissies van schadelijke stof
fen en financieringstekort. 
De inhoudelijke thema's, zoals politieke'vernieu
wing, visie op de staat en op het maatschappelijk 
initiatief, sociale verhoudingen, duurzaamheid en 



internationale politiek, zijn door de feitelijke ge

beurtenissen en door het wegvallen van geschei
den levens- en maatschappijbeschouwelijke inte
gratiekaders vloeiend geworden en soms zelfs uit
wisselbaar. De kiezers handelen naar die bevin
dingen. Het proces van ontvoogding en volwas
senheid gaat dus bij hen heel wat sneller dan bij 
de partijen! 

Op het eerste gezicht lijkt dit betoog uit te mon
den in een pleidooi om dan maar de hele bups in 
één partij te gieten: de Progressieve Volkspartij 
revisited, als het ware. 
Toch is dat te snel geconcludeerd. Want misschien 
vindt de kiezer het juist wel heel prettig om op 
deze wiize ziin eigen accenten in de politieke ver
houdingen te kunnen zetten. Als er toch sprake is 
van volwassenwording van het electoraat, het 
vermogen om zonder allerlei knellende collectie
ve banden eigen keuzen te ma-
ken, dan is het bestaan van meer-
dere partijen, met wellicht slechts 
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doen. Echte kleur en smaak geven aan het poli
tiek bedrijf door gewoon eigen dingen te doen, 
zonder de martelende vraag of dat Groenlinks 
wel genoeg onderscheidt van PvdA of D66: dáár 
doe je het immers toch niet voor? 
Dat zou kiezers wel eens heel erg kunnen aan
spreken: partijen die niet elkaar met ficties en 
beelden uit het verleden bestoken, maar hun best 
doen om met veel elan en plezier dingen te on
dernemen. En dat ook willen laten zien: dáár 
staan wij. dát vinden wij belangrijk, en over al het 
andere kunnen wij met de andere partijen ter lin
kerzijde door één deur: 'love it or leave it!' 

Het is een heel ander beeld van politiek bedrijven 
dat uit deze gedachtengang opdoemt. Een beeld 
van strategische allianties met partijen over zaken 
waarover je het met elkaar eens bent en waarmee 
je ook gezamenlijk de kiezers tegemoet treedt. 

Daarnaast een beeld van bedrij
vigheid, van discussies, projecten 
en activiteiten die niet gebaseerd 

marginale verschillen, juist van be-
lang om dat vermogen te honore- 'consequentie trekken uit 

zijn op overwegingen van machts
politiek, maar op de specifieke 
ondernemingslust van de club 
zelf, en het arsenaal aan kennis, 

ren. Is het niet een vorm van seri
eus nemen van je 'klanten' dat 
meerdere smaken en kleuren wor-

ontideologisering' 

den aangeboden om eigen keu-
zen, als een bevestiging of als 
symbool van eigen identiteit, te 
stimuleren? 

Strategische allianties 
Uiteraard blijft een dergelijke gedachtengang 
niet zonder consequenties, het is niet een alibi om 
alles bij het oude te laten. De politieke partijen 
ter linkerzijde zouden bijvoorbeeld veel minder 
energie moeten steken in het oppoetsen of aan
scherpen van onderlinge verschillen en in de pro
filering ten opzichte van elkaar. Er kan dan veel 
meer energie worden gestoken in zaken die de 
partij (of groepen binnen de partij) zélf belang
rijk, interessant of gewoon leuk vinden om te 
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creativiteit en motivatie dat daar
in aanwezig is. 
Ik ben ervan overtuigd dat een 
dergelijk gedifferentieerd beeld 

van samen optrekken op het gemeenschappelijke, 
en afzonderlijk manifesteren van wat je zelf in 
concrete zin te bieden hebt, de kiezers meer aan
spreekt dan een tamelijk vruchteloze en bloedelo
ze discussie over één progressieve partij. Want die 
komt. als je er al een beeld van kunt vormen, toch 
erg dicht in de buurt van een grijze breipot, waar 
misschien wel een lepel in staat, maar waar de 
kiezer met een grote bocht, of erger: met dichtge
knepen neus, omheen loopt. 

Marius Ernsting is redacteur van P&C. 
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Waarheen met 
Schiphol? 

De toekomst van de (inter)nationale luchthaven 
Schiphol houdt de gemoederen danig bezig. Sta
pels rapporten zijn er inmiddels over verschenen 
en de ene commissie na de ande-
re laat van zich horen. Onderzoe-

beslissing Schiphol en omgeving, waarover nu in
spraak plaatsvindt. Voorgesteld wordt de capaci
teit van de luchthaven drastisch uit te breiden, 

een deel van de reizigerstoename 
per spoor te vervoeren en de mi

kers betwisten de juistheid van el
kaars cijfers. Verwijten over mani
pulatie van onderzoeksgegevens 
en roerige inspraakavonden be-

Frank Biesboer en 
San Verschuuren 

lieukwaliteit in de omgeving te 
verbeteren. 
De internationalisering van de eco-
nomie zet door. In combinatie met 

heersen de pers. Ondertussen 
groeit het vliegverkeer van en 
naar de luchthaven de laatste ja
ren gestaag en zijn de bouwacti-

DEBAT 
de vrije markt en vrijhandel bete
kent dit een enorme toename van 
de goederenstromen, vooral over 

viteiten voor een verdubbeling 
van de capaciteit in volle gang. Milieudefensie 
plantte op 6 november duizenden bomen op de 
plaats waar de vijfde startbaan (Bulderbaan) is ge
dacht, waarmee het Bulderbos een feit lijkt te 
worden. 
De milieubeweging en de NV Schiphol staan lijn
recht tegenover elkaar. En de overheid dan? Die 
blinkt uit in verdeeldheid en probeert met weer 
een onderzoekje tijd te rekken. Komt tijd komt 
raad? 
Voor P&C aanleiding om enige betrokkenen uit te 
nodigen voor een driehoeksgesprek. De deelne
mers waren Lucas Reijnders (hoogleraar milieu
kunde aan de Universiteit van Amsterdam en 
werkzaam bij de Stichting Natuur en Milieu}, 
Henk Leemreize (beleidsmedewerker FNV, speci
aal belast met Schiphol) en Kees Hulsman (Am
sterdams gemeenteraadslid voor Groenlinks en 
mede-auteur van het trainport-scenario voor 
Schiphol). 

Bulderbanen en loopgraven 
De regering wil Schiphol tot internationaal ver
vaersknooppunt ontwikkelen (een zogenaamde 
mainport) met gelijktijdige verbetering van de 
milieukwaliteit. Dit huzarenstuk is door het vori
ge kabinet neergelegd in de Planologische Kern- .... 
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de weg, over het water en door de 
lucht. Al deze vervoerswijzen bren

gen grote schade toe aan het milieu door uit
stoot, risico's, geluid en energiegebruik. 
De uitbreiding van Schiphol zou goed zijn voor 
55.000 nieuwe directe en indirecte arbeidsplaat
sen. Projectleider Heijerman ziet geen enkel pro
bleem: "Het Peter Stuyvesant-imago is er wel zo'n 
beetje af. Het vliegtuig is niet meer dan een mid
del van openbaar vervoer aan het worden, een 
onderdeel van ieders leven, net als een trein en 
een bus. Als je nu ziet met hoeveel gemak vooral 
jonge mensen voor vakantie of een weekendtrip
je in het vliegtuig stappen. Kijk naar een willekeu
rige quiz of spelprogramma en de vliegreizen vlie
gen je om de oren." (Schipholland 2/1994) 
In de omgeving van de luchthaven wonen zo'n 
200.000 mensen die hinder ondervinden van het 
vliegverkeer. En volgens sommige rapporten 
neemt het aantal mensen dat wordt blootgesteld 
aan een onacceptabele milieubelasting toe. De 
discussie -al is daar nauwelijks sprake van, het 
heeft meer weg van een loopgravengevecht-richt 
zich de laatste tijd vooral hierop. Maar daarmee 
blijft de schadelijkheid van de luchtvaart als zoda
nig buiten schot en verkeren de alternatieven in 
de marge van het debat. Zoals het trainport-sce
nario van Groenlinks, waarin Schiphol zich ont
wikkelt tot een gecombineerde rail-luchthaven, 



met hoogwaardige railverbindingen binnen een 
straal van 1000 km, waardoor het aantal vliegbe
wegingen beperkt kan blijven. Of zoals het com
pacte banenstelsel van Natuur en Milieu, waar
mee de schade aanzienlijk kan worden vermin
derd. 
De centrale vraag is natuurlijk of méér luchtvaart 
en méér economie en méér milieu eigenlijk wel 
samen kan. Kan internationalisering van de eco
nomie ook samengaan met een beheerste mobili
teit van mensen en goederen? En is een minder 
milieubelastende oplossing economisch wel aan
trekkei ijk genoeg? 

Kosten en baten 
Economie en milieu lijken de twee polen waarom
heen het debat rond Schiphol zich beweegt. Zien 
jullie die tegenstelling ook zo? 

Lucas Reijnders: Dat hangt sterk 
af van de definitie van het begrip 
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schade door vervuiling, de gezondheidsschade 
van mensen die op het platform werken. Als je 
dat alles meeneemt en je zou kijken wat dan de 
prijs van kerosine zou moeten zijn, dan kom je op 
drie à vier gulden, en het is nu enkele dubbeltjes. 
Als je zo'n wijziging in prijs zou krijgen dan komt 
het probleem er heel anders voor te liggen. Dan 
gaan mensen ook niet meer zo makkelijk met een 
citytripje een weekendje naar Athene, want dat is 
dan een factor drie of vier duurder geworden. 
Waar ik niet goed bij kan is dat in het denken van 
de overheid over dit soort projecten het idee dat 
je maatschappelijke kosten en baten weegt verla
ten is, en dat het maatschappelijk belang simpel
weg gelijkgesteld wordt met werkgelegenheid. 
Kees Huisman: Economisch belang en vervoersbe
lang zijn niet zo gescheiden. Want wat is nu het 
werkelijke economisch belang van Schiphol? Dan 
gaat het niet in de eerste plaats om die 50.000 

mensen die al of niet op Schiphol 
komen werken, maar wel om een 

economie die je hanteert. Econo
mie wordt vaak simpelweg gelijk
gesteld met werkgelegenheid. 
Het is echter een wijder begrip 
dan de verdiensten van Schiphol 
of de werkgelegenheid die er 
wordt gecreëerd. Zeker waar de 

'Meer luchtvaart. meer 
zeer goed bereikbaar economisch 
centrum. Hoe veel kan alleen via 
de lucht, wat kan per spoor, hoe 
weet je de stad erbij te betrek
ken? Dat zijn vragen die er toe 
doen. 

economie, meer milieu, 

is ijdele hoop' 

overheid uiteindelijk de besluiten 
neemt zou je verwachten dat alle 
maatschappelijke kosten en baten in de afweging 
worden betrokken. Daar is absoluut geen sprake 
van. We roepen al twintig jaar dat degene die de 
milieuproblemen veroorzaakt er voor moet beta
len, maar het gebeurt van geen kant. Het vlieg
verkeer kent geen milieuheffingen, er zit geen 
btw op het ticket en kerosine is accijnsvrij. Dat is 
toch curieus. 
Kees Huisman: Inderdaad, hoe definieer je het 
economisch belang. Dat wordt in het geval van 
Schiphollouter gezien als datgene waar je de bur
ger geld voor uit de zak kunt kloppen. Dat kan 
kennelijk gemakkelijker voor de ene dan voor de 
andere vervoerswijze. Maar als je alleen al de 
luchtvervuiling van trein- en vliegverkeer verge
lijkt, dan is het toch gek dat ik bij een reisbureau 
een twee keer zo goedkoop vliegarrangement 
naar Barcelona kan krijgen dan met de trein? Dat 
zou toch omgekeerd moeten zijn? Het prijsbeleid, 
of beter het ontbreken daarvan, zet het milieu op 
nadeel. En juist daarmee zouden keuzes wel eni
germate gestuurd kunnen worden. 
Lucas Reijnders: Die maatschappelijke kostenkant 
is best gecompliceerd. Als je een bepaalde defini
tie neemt van duurzaamheid, dan moet je in ieder 
geval meerekenen het verbruik van natuurlijke 
hulpbronnen, het functieverlies van de natuur, de ,_ 
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Henk Leemreize: Ik was onlangs 
op een symposium over de maat
schappelijke kosten van mobili-

teit. Uit de berekeningen die daar werden gepre
senteerd bleek overduidelijk dat bij welke vorm 
van gemotoriseerde mobiliteit ook de kosten van 
externe effecten bij lange na niet in de prijs tot 
uitdrukking komen. De gemeenschap legt er dus 
op de een of andere manier enorm op toe. Dat 
geeft al aan dat we de waarde van mobiliteit 
overschatten en de kosten ervan onderschatten. 

Werkgelegenheid, voor wie? 
Toch kunnen we ons voorstellen dat de FNV een 
gunstig werkgelegenheidseffect bij de uitbrei
ding van Schiphol zal omarmen. 

Henk Leemreize: Als het gaat om Schiphol zijn we 
inderdaad wat schizofreen. Aan de ene kant zijn 
we ervan overtuigd dat een goed geoutilleerde 
luchthaven van economisch belang is, met name 
als vestigingsfactor, en dat je moet oppassen de 
boot niet te missen in de concurrentieslag met an
dere landen. Aan de andere kant zijn we ervan 
overtuigd dat vliegen veel duurder gemaakt moet 
worden, dat vliegen moet worden afgeremd, ze
ker over korte afstanden. In de brief die we on
langs samen met Natuur en Milieu nog hebben 
gestuurd aan de regering inzake economie en 
ecologie, hebben we benadrukt dat niet alleen 
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Boomplantdag Bulderbos, 
foto: Ruud Gort 
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gekeken moet worden naar welke werkgelegen
heid in gevaar komt door scherpe milieu-eisen, 
maar ook welke nieuwe mogelijkheden gecreëerd 
kunnen worden door een beleid gericht op duur
zaamheid. De discussie over dit soort zaken is voor 
ons altijd moeilijk. Zolang je geen zicht kunt bie
den op alternatieven zit je in een defensieve posi
tie. Maar wij staren ons niet blind op de lange-ter
mijnprognoses over werkgelegenheid. Dit soort 
prognoses is sowieso boterzacht, e'lke aanname 
kent een grote onzekerheidsmarge. En als je 
vliegontmoedigensbeleid, hogere kerosineprijzen 
en dergelijke in de berekeningen meeneemt dan 
komt het er weer heel anders uit te zien. Ook de 
Vervoersbond FNV is ervan overtuigd dat het ook 
vanuit hun eigenbelang, het belang van werkge
legenheid, beter is te mikken op een vliegveld 
met vlieg- èn railverbindingen èn andere ver
voersstromen. 

Afgelopen jaar is de werkgelegenheid op Schip
hol niet toegenomen, ondanks de sterke toename 
van het vliegverkeer, zo lazen we in Schipholland 
onlangs. Dus zo'n rechtstreeks verband is er nu 
ook weer niet. 

Henk Leemreize: Voor een bepaald deel van het 
bedrijfsleven is bereikbaarheid, zo snel en effi
ciënt mogelijk, van groot belang. Rond Schiphol 
wordt ook gebouwd als een gek. Bedrijven vinden 
dat kennelijk belangrijk, specialiseren zich er ook 
op. Of er een andere ontwikkeling zou komen 
wanneer je zou besluiten Schiphol niet uit te brei
den, weet ik niet. Misschien krijg je dan dat be
drijven zich dichter bij Amsterdam gaan vestigen. 
Lucas Reijnders: Een algemener kritiekpunt op de 
profilering van Nederland als Distributieland- dat 
volgens mij veelmeer in de Rotterdamse haven uit 
de hand is gelopen dan rond Schiphol - is dat de 
toegevoegde waarde van distributie heel laag is, 
ofwel er blijft relatief weinig werkgelegenheid in 
Nederland aan hangen. Daar is men in doorge
schoten door achter de club van Neelie Smit-Kroes 
en haar transportlobby aan te lopen. Dat is inves
teren in bedrijven die met containers door heel 
Europa heenjakkeren. Er kan beter nagedacht 
worden over hoe we meer werk voor laagge
schoolden krijgen, bijvoorbeeld via secundaire 
produktie, reparatie, recycling en dergelijke. Daar 
zitten arbeidsintensieve, laaggeschoolde activitei
ten aan vast. Daar creatief mee omgaan lijkt me 
veel belangrijker. 
Henk Leemreize: Ik wil ook praktisch denken. Ge
zien onze geografische ligging zullen we altijd 
veel doorvoerstromen hebben. We hebben daar
om een grote vervoers- en transportsector. Die 
moet je -ook vanuitmilieuoptiek-zo efficiënt mo-
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gelijk organiseren. De vraag blijft wel of je die 
transportsector nog verder moet uitbreiden? Daar 
heb ik grote twijfels over. Wij moeten niet zonder 
meer achter Nederland Distributieland aanlopen. 
Kees Huisman: Je zou je veel meer moeten toeleg
gen op de toegevoegde waarde. Trek bedrijven 
aan die produkten maken, zoals computerassem
blage. En als het vervoer dan milieuvriendelijker 
plaatsvindt, bijvoorbeeld over water, dan is dat 
winst. economisch en voor het milieu. Dan heb je 
wel een luchthaven nodig. De economische kracht 
ervan wordt vooral bepaald door de ligging in 
een web van infrastructuur. Maar je zou kunnen 
besluiten het aantal charters drastisch te vermin
deren. Biedt maar een goedkoop reisje naar Bar
celona met de trein aan. Ik zeg dus ook niet: hou 
maar met Schiphol op. Maar ga dan niet spullen 
van de ene luchthaven naar de andere transporte
ren over korte afstanden. Daar zijn goede alterna
tieven voor handen of op komst: via spoor en over 
water. 

Culturele transformatie 
We hebben het nu vooral gehad over de wijze van 
vervoer, door de lucht of op andere, minder mi
lieubelastende manieren. Wat nog onbesproken 
is gebleven, is de enorme groei van de mobiliteit. 
Kan dat zo wel doorgaan? 

Lucas Reijnders: Mobiliteit bestaat in onze wes
terse cultuur al heel lang. Zelfs Franciscus van As
sisi ging naar Egypte om de Sultan te bekeren. 
Henk Leemreize: Hij ging wel te voet. 
Lucas Reijnders: Zeker, maar hij ging wel. Mobili
teit is kennelijk een belangrijk deel van onze cul
tuur. Maar het is wel heel bizar geworden. Men
sen die in een weekend naar Athene heen en 
weer gaan en de Acropolis daar waarschijnlijk 
minder mooi zien dan op de video. Gewoon het 
idee dat je kunt gaan waarheen je wilt en dat je 
'er even uit bent', dat zijn elementen in onze cul
tuur die je niet via bijvoorbeeld een quotering 
van het aantal vluchten kunt veranderen. Dat ver
eist een culturele transformatie, waarbij dingen 
de hun toekomende prijs krijgen en weer meer en 
minder chic worden. Een kritische reflectie op wat 
mensen eigenlijk doen en aanrichten met dat on
derweg zijn, is hard nodig. Dat enorme rusteloze 
wat we kennen zal dan wel weer gaan slijten. De 
kern is echter dat je begint met het berekenen 
van eerlijke prijzen, dan krijg je al een volstrekt 
andere situatie. 
Henk Leemreize: Ik ben het daar helemaal mee 
eens. Je kan nog zo veel preken over een andere 
benadering van vervoer, maar er is geèn houden 
aan als de prijs volstrekt verkeerd is. Dat is cruci
aal. Wat dat betreft zijn we als FNV in zekere zin 



. __.., ________________________________ ___ 
15 

Boomplantdag Bulderbos, >-
<( 

al 

0 

foto: Ruud Gort 



rechtlijnig: we pleiten voortdurend voor een con

sequente toepassing van het beginsel 'de vervui
ler betaalt'. Dat moet ook op het vliegverkeer 
worden toegepast, wat kan betekenen dat de ke
rosineprijs vele malen hoger moet worden. En 
dan komt de hele discussie over de toekomst van 
Schiphol inderdaad heel anders te liggen. 

Hoever kun je meegaan met de mobiliteitsgroei, 
met het toegeven aan economische en life-style 
motieven, en tegelijk appelleren aan het milieu
belang? Neem bijvoorbeeld de Hogesnelheidslijn. 
De mobiliteit wordt er niet door geremd, maar 
het milieu is er wel mee gediend. Bij de afweging 
milieu en economie doet zich telkens de vraag 
voor: inhoeverre moetje er in meegaan en waar is 
een kentering onontkoombaar ... Zoals bij het al
ternatief van GroenLinks: daarin wordt de groei 
van de mobiliteit geaccepteerd. Is dat een kwestie 
van tactiek? 

Kees Huisman: Het klopt dat het voor Groenlinks 
wat bijzonder was om van die groei van de mobi
liteit uit te gaan. Daar hebben we intern ook veel 
discussie over gehad. Maar het belangrijkste om 
het we, te doen was: zolang we nog niet kunnen 
rekenen op maatregelen die op lange termijn 
moeten worden genomen zoals Lucas aangeeft, 
wat zou je als verantwoordelijke overheid nu al, 
met de huidige sturingsmogelijkheden, kunnen 
doen. Als er zonodig 43 miljoen mensen van de 
ene plek naar de andere moeten, moet dat dan 
persé allemaal met het vliegtuig? Onze reken
excercitie wees uit dat als alle reizen tot 1000 km 
per trein gaan, dat je dan Schiphol helemaal niet 
hoeft uit te breiden. Je houdt het aantal vlieg
tuigbewegingen van dit moment en daar kun je 
tot 2015 mee toe! Dat vonden we zo'n opvallend 
gegeven, dat we bereid waren om de lange ter
mijnperspectieven even te vergeten en aan de 
overheid voor te leggen: u laat te veel aan het 
spel van de maatschappelijke krachten over, u 
moet uw rol op zich nemen! 

Lucas Reijnders: Stel je voor dat iedereen er de
zelfde mobiliteit op na zou gaan houden als wij, 
dat kan voor geen meter. Dan heeft Venetië elk 
jaar honderd miljoen bezoekers. Dat is een sociale 
complicatie. Ook in fysiek milieuopzicht is dat vol
strekte waanzin. Het betekent dat in de radeloze 
mobiliteit die we nu kennen een wending moet 
komen. Dat soort veranderingen zijn echter, net 
als met het roken, buitengewoon trage proces
sen, die zo'n veertig tot vijftig jaar kunnen duren. 
Je kunt wel iets bereiken met prijzen, maar als het 
extra duur wordt is het ook al snel erg chic en mis
schien juist daarom toch weer aantrekkelijk. Het 

16 

zal om een geleidelijke culturele verandering 
gaan, die niet alleen door de overheid georgani
seerd kan worden, maar die voor een groot deel 
van onderop moet komen. Van mensen die zeg
gen, ik hoef niet alles te zien, tot Alaska toe, ik ga 
weer fietsen in Drente ... 
Het andere punt is dat heel veel verkeer zich af
speelt in Europa op relatief korte afstanden. Dat 
kan uit het oogpunt van milieu en tijd beter met 
de Hogesnelheidslijn. Op een afstand tot 1500 km 
is het even snel als vliegen tegen maar een kwart 
tot een vijfde van de milieubelasting. Dus dat 
moet Je gewoon proberen. Vandaar die studies 
over de trainport. Een even groot Schiphol met 
een aanmerkelijke reductie van de overlast is mo
gelijk met een andere banenconfiguratie. Natuur 
en Milieu heeft er veel tijd ingestoken om een 
dergelijk alternatief te ontwikkelen. Dat heeft te 
maken met het inspelen op een actuele en concre
te situatie waarin een beslissing moet worden ge
nomen en waarvan de marges niet erg groot zijn. 
Je kunt niet alleen afgaan op een transformatie 
die nog veertig tot vijftig jaar zal duren, maar je 
moet ook nu handelen. 

Nederland gidsland? 
Henk Leemreize: Lucas had het net over culturele 
achtergronden van het reizen. In het bedrijfsleven 
doen zich ook mobiliteitsverhogende processen 
voor. Door de internationalisering van de econo
mie, zeker na de openlegging van Oost-Europa en 
door veranderende produktiemethoden zoals ju st 
in time, neemt de hoeveelheid goederen die per 
eenheid nationaal produkt wordt vervoerd hand 
over hand toe. Tot voor kort leidde één procent 
groei van het nationaal inkomen tot één procent 
groei van het beroepsgoederenvervoer. Er is nu 
een trendbreuk: één procent groei vergt 1,4 pro
cent meer beroepsgoederenvervoer. Een deel 
daarvan gaat via de lucht. De meest waanzinnige 
dingen worden over de wereld gevlogen. Deze 
trend in produktiemethoden is heel ongezond en 
vergroot de druk op het milieu enorm. 
Lucas Reijnders: Henk slaat de spijker op z'n kop. 
We hebben het veelal over personenverkeer, 
maar het goederenvervoer is een even vitaal on
derdeel van het mobiliteitsprobleem. Daar zijn we 
in ons land volstrekt hypocriet in. Er is op Euro
pees niveau een plan om de dieselaccijns te verho
gen. En wie zijn daarvan de grote tegenstanders? 
Nederland en Luxemburg. Eind deze week komt 
er van de Europese Commissie een voorstel om de 
ecotax in de brandstofprijs te verwerken. En wat 
wordt er buiten gehouden: kerosine. Dat is toch 
de wereld op z'n kop. 
Henk Leemreize: We hebben het nu over abstrac
te principes gehad. Het wordt moeilijker als je in 



de concrete weerbarstige werkelijkheid van van
daag moet praten. We zijn het eens over de nood
zaak de mobiliteit te beperken, vooral de vlieg
mobiliteit, maar de keiharde praktische vraag is: 
in hoeverre kan Nederland dat alleen doen, moet 
ze vooroplopen, in hoeverre kun je willens en we
tens accepteren dat je ten opzichte van omringen
de landen die niet meegaan een concurrentiena
deel oploopt. Dat zijn vragen waar wij als vakbe
weging enorm mee worstelen. Daar komen we 
moeilijk uit. 

Lucas Reijnders: Je hebt gelijk dat we dat niet als 
land alleen kunnen doen, zeker als het gaat om 
luchtverkeer. Maar het curieuze is, dat Nederland 
geen vinger uitsteekt, zelfs dwarsligt! Ik heb eens 
met iemand van de Rijks Luchtvaart Dienst ge
sproken die het overleg in Brussel doet, voor hem 
was het idee van belasting op kerosine uitgeslo
ten, want de vliegwereld deed al zoveel aan het 
milieu. Hetzelfde geldt voor Verkeer en Water
staat en de dieselaccijns. We zijn een land van 
truckers, dat is wat in Brussel de doorslag geeft. Er 
is helemaal geen sprake van vooroplopen, maar 
van achterlopen. 
Henk Leemreize: In overheidsstukken staat wel 
dat men voor verhoging van de prijs van kerosine 
is áls dat maar in internationaal verband gebeurt. 
Lucas Reijnders: In de praktijk is dat dus niet zo. 
Papier is geduldig. 

Is de enig succesvolle weg om mobiliteit tegen te 
gaan het dan maar te laten vastlopen? Denk aan 
de opmerking van minister De Boer: het beste 
middel tegen automobiliteit is de file. 

Henk Leemreize: In zekere zin doen we dat al. 
Maar het probleem bij het beroepsgoederenver
voer is dat de vervoerskosten, ook bij de meest 
dure vervoerswijze, maar een fractie van de kos
ten zijn, zeker als het gaat om wat luxere produk
ten. Dan maakt het niet uit of je gaat vliegen of 
niet. Je zal het dus op andere manieren moeten 
afremmen, alleen via de prijs helpt niet. Hoewel 
het zakenleven meestal wel wat rationeler calcu
leert dan de meeste burgers. 
Kees Huisman: Er is wel een verschil. De Boer zegt, 
sprekend over de beperking van het autogebruik, 
ik kan de burger niet via de portemonnee treffen, 
dus dan maar via ergernis. De luchtvaart is goed 
georganiseerd met maar een beperkt aantal 
maatschappijen, dus daar zijn betere mogelijkhe
den om met de portemonnee te sturen. 
Henk Leemreize: In beginsel klopt dat, maar het 
vervelende van luchtvaart is dat het per definitie 
internationaal is, en voor elke stap heb je interna
tionale overeenstemming nodig. En Lucas heeft 
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net al geïllustreerd wat daarbij in de praktijk de 
problemen zijn. 
Kees Huisman: Ik denk aan zaken als verhoging 
van landingsrechten op bepaalde tijden. Of dat je 
zegt: dit is de ruimte die we op een bepaald mo
ment voor luchtvaart beschikbaar hebben; lucht
vaartmaatschappijen doe het maar binnen die 
grenzen; ga je er overheen, dan komen we incas
seren. 
Lucas Reijnders: Het luchtruim begint inderdaad 
behoorlijk vol te lopen, in de zomertopdrukte tre
den er al flinke vertragingen op in de afwikkeling 
van het vliegverkeer. En dat wordt alleen maar er
ger. De druk op de vliegvelden neemt enorm toe. 
Bij Orly en Heathrow is al gezegd: het is vol. Ook 
in de Randstad lopen we fysiek vast, en je kan niet 
alles gaan asfalteren. Je kan de file bij Zaltbom
mel wel opheffen, maar in feite verschuif je hem 
naar elders. Dat krijg je bij de vliegvelden ook: het 
luchtruim zit vol en de omgeving kan niets meer 
hebben .... 

Dus er komen nieuwe vliegvelden bij? 

Lucas Reijnders: In Beek heb je de grootste actie
groep van Nederland en in Eelde groeit het verzet 
ook. In Nederland kun je niet zomaar ergens een 
vliegveld neerleggen. 
Kees Huisman: Er is nu een sterke lobby om Lely
stad omhoog te stuwen in de vaart der volkeren. 
Maar daarmee wordt alleen maar extra mobiliteit 
gegenereerd. Want waarom is Schiphol zo inte
ressant: met korte reisafstanden kom je in de hele 
Randstad. Wat moet je al niet doen om dat voor 
Lelystad ook te bereiken, met dezelfde hoog
waardige openbaar vervoersvoorzieningen? Dus 
je krijgt een enorme toestroom van autoverkeer. 
Daarom hebben wij gezegd: begin er niet aan, 
dat roept alleen maar extra mobiliteit op. 

Not in my backyard 
Hoe kijken jullie aan tegen de manier waarop de 
overheid bij dit soort mega-projecten opereert? 
Tonen de ervaringen niet aan dat de verhouding 
tussen politiek en samenleving aan een funda
mentele herijking toe is? Volgens de Leidse be
stuurskundige Toonen is het niet langer mogelijk 
om een optimaal plan voor grote projecten tot 
stand te brengen zonder vantevoren over strate
gie en inhoud een wezenlijk debat met betrokke
nen in de samenleving te hebben gevoerd. 

Lucas Reijnders: Er is een curieuze afwending van 
het idee van consensusvorming. Dat is mooi gedo
cumenteerd rond de Betuwelijn. Als je ervan over
tuigd bent dat die er moet komen, en je weet dat 
omwonenden daar schade van ondervinden, dan 



kun je dat kapitaliseren, op zo'n drie tot vijf mil
jard gulden. Als je dat als overheid ziet, gooi er 
een tunnel tegenaan en je bent van die schade af. 
Dan ben je voor een miljard meer aanlegkosten 
klaar, en heb je twee tot vier miljard verdiend. 
Maar zo wordt niet gekeken. Het gaat van: hoe 
kunnen we de lijn daar leggen tegen zo laag mo
gelijke aanlegkosten, never mind wat er verder 
aan vast zit. En de mensen die dan protesteren 
hebben een NIMBY-syndroom, die staan voor hun 
eigen belang, alsof dat iets ongehoords is. We 
hebben te maken met een calculerende overheid, 
die verzuimt alle belangen mee te wegen, die 
weinig waarde hecht aan consensus. Minister 
May-Weggen was daar sterk in, en ook de NS; de 
lijn mag best anders liggen, als het maar niks 
meer kost. Net als indertijd Henri Ford: je mag 
elke kleur kiezen, als het maar zwart is. Datzelfde 
geldt ook in het geval van Schiphol. Daar wordt 
helemaal niet gekeken naar de minste effecten 
voor de omgeving. Men heeft een 25-jaar oud 
plan, dat men er doorheen probeert te loodsen 
zonder al teveel kleerscheuren, never mind de 
consequenties. Het is een benaderingswijze die 
zich afwendt van mogelijkheden om tot een aan
zienlijke consensus te komen. Dit is een heel 
vreemde opstelling voor een Nederlandse over
heid. Dat vraagt om problemen. 

Kees Huisman: Het NIMBY-gedrag wordt door de 
overheid zelf uitgelokt door de gekozen procedu
res. Het is nu een gevecht om zo min mogelijk aan 
de plannen te hoeven bijstellen. Er wordt vanalles 
in stelling gebracht om het gezag van de overheid 
tegenover de burger te handhaven. Dan komt er 
een lastige Natuur en Milieu die iets laten uitreke
nen. Daar was in de procedure niet op gerekend, 
ook al zou die variant vele malen beter zijn. En 
ook al was de procedure juist gericht op dat soort 
betrokkenheid. De procedure geeft nu nog 
slechts een gevoel van legitimatie dat iedereen 
zijn zegje heeft kunnen doen, maar de mogelijk
heid van inhoudelijke wijziging zijn we kwijtge
raakt. 
Lucas Reijnders: Wat Toonen zegt kan wel tot be
tere besluiten leiden. Je kunt het 'onderhande
lingsdemocratie' noemen. Maar toch kies ik een 
iets andere benadering. Het is onvermijdelijk dat 
bij dit soort projecten iemand pijn lijdt. Het is dan 
apriori de taak van de overheid om die pijn zo min 
mogelijk te maken en daar alles voor uit de kast te 
halen. Dat mis ik heel sterk. De overheid kijkt naar 
het probleem als was ze zelf de BV Schiphol en 
neemt geen eigen verantwoordelijkheid. In de 
onderhandelingsdemocratie loop je het risico dat 
die inzet verdwijnt. 
Als je, zoals Natuur en Milieu heeft voorgesteld, 

18 

>
-' 
0 
Q_ 

twee gedraaide banen neemt en gebruik maakt 
van het Global Positioning System, dan kun je de 
schade aanzienlijk verminderen. Dat is weliswaar 
een heel complexe operatie, die veel kennis, ta
lent en geld vergt, maar daar zou toch juist de 
overheid achterheen moeten zitten. De overheid 
moet zo'n starthouding innemen, pas dan heeft 
het zin om met iedereen te praten, en niet an
dersom, dat je daar aan het eind van de rit nog 
eens over begint. 

Wat zou er nu met Schiphol volgens jullie moeten 
en ook nog kunnen gebeuren, gegeven de actu
aliteit van de komende besluitvorming? 

Kees Huisman: Zorg dat er een banenstelsel komt 
dat Zwanenburg, Buitenveldert en Amstelveen 
ontlast. Dat ten eerste. Zorg dat je de tunnels 
voor het spoor op dubbele breedte aanlegt, zodat 
je in de toekomst uit kunt breiden. 
Henk Leemreize: De FNV heeft op de Planologi
sche Kernbeslissing gereageerd met drie vragen. 
Waarom wordt er niks gedaan met het alternatie
ve banenstelsel? Verscherp de nachtnorm en stel 
duidelijker risiconormen. Wat die drie punten zul
len betekenen voor de levensvatbaarheid van 
Schiphol, dat weet ik niet. Misschien is het dan 
wel bedrijfseconomisch niet meer verantwoord 
om Schiphol op deze manier uit te breiden. 
Lucas Reijnders: Ik zou zeggen: doe iets aan de ac
cijns op kerosine en de btw op vliegtickets. Wat 
betreft Schiphol zelf: kijk allereerst naar een in
grijpende aanpassing van het banenstelsel, met 
twee gedraaide banen met een compacte confi
guratie. Dat kost 500 miljoen meer, maar zou een 
heel verstandige investering zijn. Wanneer je dat 
combineert met een Global Positioning System 
kun je de risico's halveren en het lawaai met twin
tig procent terugbrengen. Er zouden ook strenge
re eisen gesteld moeten worden aan het soort 
vliegtuigen dat mag binnenkomen, die zouden 
voor het GPS geschikt moeten zijn. Nu nog kan 
elke rammelbak met vleugels op Schiphol terecht. 
Henk Leemreize: Vanwaar die hardnekkigheid 
van de Schipholdirectie tegen de andere baancon
figuratie? 
Lucas Reijnders: Mijn vermoeden is dat ze zoveel 
mogelijk ruimte voor de toekomst willen open
houden. Ze willen in de toekomst nog verder uit 
kunnen breiden. Dat kan met een compacte lucht
haven met GPS niet, dan heb je op een gegeven 
moment een maximum bereikt. En waarom ook 
niet? 

Frank Biesboer en San Verschuuren ziin redac
teuren van P&C. 
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Honderd jaar 
sociaa I-democratie 

De geschiedenis van de sociaal-democratie laat 
zich op verschillende manieren beschrijven: een 
geschiedenis van maatschappelijke strijd voor 
idealen en belangen, een ge-
schiedenis van personen, van ver-

Het is niet zozeer het loutere feit van het voorko
men van ruzies als markeringspunten voor de ont
wikkeling van SDAP en PvdA dat de redactie inte-

resseert, maar veeleer de vraag 
welke meningsverschillen en ande

andering en resultaten, van insti
tuties. Marius Ernsting 

re politieke factoren daaraan ten 
grondslag lagen; en vervolgens 
welke relevantie die mogelijk nog 
hebben voor de politieke verhou
dingen een eeuw later. 

Het is echter naar de mening van 
de redactie van Poltieken Cultuur 
ook mogelijk én interessant om 
de ontwikkeling van de sociaal
democratie te bezien in het licht 
van intern debat en daaruit 
voortvloeiende breuken. 

THEMA 

Was de oprichting van de SDAP zelf al de uitkomst 
van een fel debat over karakter en richting van de 
arbeidersbeweging, het was beslist niet de laatste 
beslechting van een richtingenstrijd. In 1909 volg
de met het Deventer congres de afsplitsing van de 
SDP, later CPN. In de jaren dertig vonden radica
len en syndicalisten hun weg naar de OSP. In 1958 
was het jaar van de oprichting van de PSP en in 
1970 startte het kortstondige bestaan van DS '70 
als reactie op nieuw-links. Daartussendoor von
den uiteraard allerlei andere discussies over koers 
en hoedanigheid van de beweging plaats, die niet 
direct uitmondden in afsplitsingen: rond de door
braak na de oorlog, de positie van trotskisten en 
andere radicalen en van gelovigen in de partij. 

I 
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Debatten over reformisme en par
lementarisme, het deelnemen aan 
de regering, de positiekeuze in de 
internationale politiek: het zijn 

deels gedateerde kwesties (waarvan je achteraf 
de vraag kan stellen of die een afsplitsing waard 
waren), maar deels ook discussies die op gezette 
tijden de kop opsteken, al naar gelang turbulen
ties en onzekerheden in de maatschappij. 

Het is deze nieuwsgierigheid naar nadere analyse, 
beschouwing en conclusies voor het heden, die de 
redactie als open vraag wil voorleggen. Het is een 
vraag om verhandeling, kanttekeningen, impres
sies of filosofieën bij het bestaan van een hon
derdjarige beweging voor lotsverbetering, recht
vaardigheid en solidariteit, en bij de butsen en 
scheuren die daar onvermijdelijk mee verbonden 
zijn. Om te begrijpen, om van te leren of op zijn 
minst om bij stil te staan. 

Marius Ernsting is redacteur van P&C. 
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Vasthouden aan het 
oorspronkelijke 

socialisme 
Oppositie en afsplitsingen in honderd jaar 

sociaal-democratie 

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat in Zwolle 
de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) 
werd opgericht. De herdenking werd georgani
seerd door de belangrijkste erfge-
naam van de SDAP, de Partij van 

treert is dat de Nederlandse sociaal-democratie in 
de afgelopen honderd jaar een lang proces van 
aanpassing aan de bestaande machtsverhoudin-

gen heeft doorgemaakt, in de 
hoop dat men mee kon gaan doen 

de Arbeid (PvdA). Voor mijn ge
voel vond de PvdA-leiding het wel 
aangenaam te kunnen pronken 
met zo'n lange voorgeschiedenis. 
Maar vallen de ministers Kok, Rit
zen, De Boer, Pronk en Melkert, 
de staatssecretarissen Van de 

Paul Denekamp 
met het uitoefenen van de macht. 
Dit op zich heel respectabele stre-
ven naar deelname aan de macht 

THEMA 
heeft in de SDAP en in mindere 
mate later in de PvdA weerstand 
opgeroepen van mensen die vast 

Vondervoort, Vermeend, Van 
Dok, Schmitz en Netelenbos, frac-
tievoorzitter Wallage en partijvoorzitter Rotten
berg, om maar eens twaalf prominente PvdA'ers 
te noemen, wel te vergelijken met de roemruchte 
twaalf apostelen Cohen, Fortuijn, Gerhard, Van 
der Goes, Helsdingen, Van Kol, Polak, Schaper, 
Spiekman, Troelstra, Van der Vegt en Vliegen, die 
in 1894 de SDAP oprichtten? Het doel van de op
richtingsvergadering formuleerden de twaalf 
apostelen als volgt: "Vergadering tot regeling der 
organisatie van alle democratische socialisten, 
d.w.z. van diegenen, die zoowel op politiek als op 
economisch gebied het gemeenschappelijk bezit 
der productiemiddelen nastreven en die dus ook 
het kiesrecht willen veroveren en gebruiken als 
wapen in de klassenstrijd." Alleen door onderte
kening van deze formule werd men tot deze ver
gadering toegelaten. Hoeveel van de bovenge
noemde twaalf PvdA'ers zouden toen in Zwolle 
naar binnen hebben gemogen? 
Natuurlijk is dit niet helemaal een eerlijke verge
lijking. Er is erg veel veranderd in deze eeuw. In 
Nederland zal het waarschijnlijk nu alleen nog de 
kleine groep aanhangers van Fred van der Spek 
zijn, die naar binnen hadden gemogen met hun 
onwankelbare standpunt dat alle produktiemid
delen in Nederland gesocialiseerd moeten wor
den. Maar wat deze vergelijking wel aardig illus-
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wilden houden aan de oorspron
kelijke doelstellingen. Ik zou dit de 
conservatieve oppositie in de Ne

derlandse sociaal-democratie willen noemen. Het 
gaat hier dan niet om hun maatschappelijke 
standpunten maar om hun inzet om de oorspron
kelijke uitgangspunten en overtuigingen van de 
partij te behouden, tegen allerlei vernieuwings
pogingen in. 

De tribunisten 
De eerste grote conflicten binnen de SDAP gingen 
over praktische compromissen die de partijleiding 
begin deze eeuw wilde sluiten over kwesties als 
het bijzonder onderwijs en het landbezit van klei
ne boeren. Pieter Jelles Traelstra en andere be
langrijke leiders in kamerfractie en partijbestuur 
kregen de volle laag van opposanten als David 
Wijnkoop en Herman Gorter omdat ze afweken 
van de marxistische beginselen. Deze strijd werd 
zo heftig dat de oppositie, ook wel tribunisten ge
noemd naar hun blad, in 1909 de partij uitgezet 
werd en de Sociaal Democratische Partij (SDP) 
stichtte. Hieruit kwam in 1918 de latere Commu
nistische Partij in Nederland (CPN) voort. Hoezeer 
de SDP zichzelf zag als de ware sociaal-democrati
sche partij. blijkt wel uit het feit dat ze het oude 
beginselprogramma van de SDAP overnam. Lang 
niet alle tribunisten zouden meegaan met de SDP, 
zo bleef bijvoorbeeld Frank van der Goes in de 
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SOAP. Anderen, zoals Sam de Wolft, keerden al 

weer snel terug naar de grote partij. 
Pas tijdens de Eerste Wereldoorlog zou het leden
tal van de SOP, dat aanvankelijk niet meer dan 
een paar honderd bedroeg, gaan groeien en 
boekte de partij haar eerste electorale succesjes. 
In de SOAP bestond toen een aanzienlijke onvre
de omdat de partij afgeweken was van haar oor
spronkelijke standpunt tegen de oorlog en voor 
de mobilisatie had gestemd. Een groep ontevre
denen, die deels wel en deels niet voor de SOAP 
bedankt had, vormde samen met SDP'ers, anar
chisten, anarcho-syndica listen en christen-social is
ten het Revolutionair Socialistisch Verbond (RSV). 
De groep stond onder leiding van Henriëtte Ro
land Holst, die in 1912 vanwege het niet steunen 
van de zeeliedenstaking uit de SOAP gestapt was. 
In 1916 sloot de meerderheid van de RSV, een 
paar honderd mensen, zich aan bij de SOP. 

'De oppositie' 
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ning bouwden in de jaren dertig voort op de 
ideeën van De Man. 
Anderzijds was er NVV-voorzitter Roei Stenhuis, 
die vond dat de SOAP veel te afwachtend optrad. 
Hij wilde naar Engels voorbeeld een arbeiderspar
tij waarin de vakbeweging een grote rol speelde. 
Alleen door de gebundelde kracht van de arbei
dersklasse in te zetten en niet af te wachten, kon 
het socialisme dichterbij gebracht worden. Bij de 
SDAP vond hij weinig steun voor zijn opvattingen 
en met zijn onhandige gemanoeuvreer maakte hij 
zich ook binnen het NVV onmogelijk. 
De ideeën voor een strijdbaarder socialisme wer
den overgenomen door het blad Eenheid van Edo 
Firnmen en Piet Schmidt, die toen al pleitten voor 
samenwerking van sociaal-democraten en com
munisten, nationaal en internationaal tegen het 
oprukkende fascisme. Veel steun kreeg dit blad 
niet in de SOAP. iets succesvoller was de opvolger 

ervan, De socialist. Om dit tijd
schrift ontstond voor het eerst 

In de loop van de jaren twintig 
zakte de SOAP wat weg in geza
pigheid. Het algemeen kiesrecht 
had bij lange na niet de verwach
te parlementaire meerderheid ge
bracht en de confessionele en li
berale partijen wilden de SOAP 

'Afsplitsingen SDAP 
sinds de tribunisten een georgani
seerde, grote oppositiegroep bin
nen de SOAP, onder leiding van 
Schmidt, Frank van der Goes en 
Jacques de Kadt. Deze groep, ook 
wel 'de oppositie' genoemd, ha-

waren klein, strijdbaar 

en conservatief' 

niet opnemen in de regering. 
Wellicht had die gezapigheid ook 
wat te maken met het feit dat de nieuwe partijlei
der J.W. Albarda weliswaar een meeslepend rede
naar was maar lang niet zo'n groot inspirator als 
zijn voorganger Troelstra. Die had met zijn aan
kondiging van een Nederlandse revolutie in 1918 
nog eenmaal het revolutionaire vuur in de SOAP 
opgepookt en dat bleek, hoewel het in de buiten
wereld duidelijk contraproduktief had gewerkt, 
heel veel leden zeer aan te spreken. De partijlei
ding voelde niets voor dergelijke avontuurtjes en 
bleef vasthouden aan de oude marxistische leer
stelling dat het socialisme er noodzakelijkerwijs 
moest komen. Dat lag immers besloten in de ont
wikkeling van de kapitalistische maatschappij. 
Men verschoof, in afwachting van wat moest ko
men, de aandacht wat naar de gemeentepolitiek, 
waar SOAP-wethouders volop aan de slag kon
den. 
Van twee kanten kwam er een roep om verande
ring. Enerzijds ging die uit van de Belg Hendrik de 
Man, die pleitte voor een herziening van de ideo
logie van de beweging, die niet meer paste bij de 
nieuwe tijd. Hij wilde het marxisme aanpassen of 
eigenlijk verlaten. Niet de economische omstan
digheden, de produktieverhoudingen bepaalden 
of het socialisme er kwam, het ging om de gezind
heid van de mensen. Koos Varrink en Wim Ban-
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merde vooral op drie punten. Ten 
eerste was het kapitalisme volgens 
hen niet zoals de partijleiding 

dacht in een tijdelijke crisis beland maar in haar 
ondergangscrisis. Des te langer het kapitalisme 
zich nog kon handhaven, des te groter zou de 
ramp worden. Daarom moest de arbeidersklasse 
de strijd aangaan om de macht: het socialisme nu! 
Ten tweede was het fascisme naar hun mening 
niets meer dan een noodsprong waartoe de bour
geoisie in doodscrisis haar toevlucht nam en het 
moest met dezelfde keiharde methodes bestre
den worden. Piet Schmidt zei het zo: 'Als het fas
cisme zich vertoont, slaat het neer, vóór het ons 
neerslaat.' Tenslotte viel de oppositie op met haar 
strijd voor een anti-koloniaal standpunt van de 
SOAP en voor onafhankelijkheid van Indonesië. 
Alleen op dit laatste punt boekte de oppositie 
enig succes. 

Mislukking OSP 
De tegenstellingen binnen de partij werden snel 
scherper en ondanks een aantal bemiddelingspo
gingen kwam het op 27 maart 1932 op het con
gres in Haarlem tot een breuk. Een kleine vierdui
zend aanhangers van de oppositie bedankten 
voor de SOAP en richtten op 28 maart de Onaf
hankelijke Socialistische Partij (OSP) op. Onder 
hen was ook een van de twaalf apostelen, Frank 
van der Goes. Vele anderen van de linkervleugel 



gingen overigens niet mee, waaronder Sam de 

Wolff. De splitsing van 1909, toen De Wolff en 
Van der Goes precies andersom kozen, speelde 
nog volop in de gedachten van vele veteranen. 
Met name de befaamde voormalige Amsterdamse 

wethouder F.M. Wibaut, wiens sympathieën ook 
aan de linkerkant lagen, probeerde tevergeefs 
een herhaling te voorkomen. 
De OSP ontwikkelde al snel een grote activiteit. 
Op het eerste congres, een klein half jaar na de 
oprichting, werd een kort beginselprogramma en 
een strijdprogramma aangenomen, dat aanzien
lijk strijdbaarder en radicaler was dan dat van de 
SDAP. De verwachtingen bij de Tweede-Kamer
verkiezingen in 1933 waren groot. Maar men 
haalde een paar duizend stemmen te weinig voor 
zelfs maar één kamerzetel. De organisatie zakte 
nu langzamerhand in elkaar, een proces dat overi
gens voor de verkiezingen al een beetje was be-
gonnen. 
In 1935 fuseerde de OSP met de 
Revolutionair Socialistische Partij 
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strijd maar waarin de nadruk werd gelegd op de

mocratie en de deelname aan de nationale volks
gemeenschap. Datzelfde congres schafte het ont
wapeningsstandpunt van de partij met een grote 
meerderheid af. Het verzet hiertegen kwam voor
al van religieus-socialistische zijde en uit de hoek 
van de Sociaal-Democratische Vrouwenc/ubs. Van 
een linkervleugel in de SDAP viel toen weinig te 
merken. De voornaamste woordvoerders, De 
Wolft en Jacob van der Wijk wachtten liever op 
betere tijden. 
Dat betekende bepaald niet dat er geen onvrede 
in de partij was, bijvoorbeeld over de partijver
nieuwing. Dat tussen eind 1937 en begin 1940 de 
SDAP bijna een zesde van haar ruim negentigdui
zend leden verloor kan zeker gezien worden als 
een teken van hoe de situatie in de partij toen 
was. 

TBN en NSWG 
In 1938 ontstond een nieuwe af
splitsing van de SOAP maar aan de 

(RSP) tot de Revolutionair Socialis
tische Arbeiders Partij (RSAP). De 
leider van de RSP en ook van de 
RSAP vv::.s Henk Sneevliet, die in 
1912 tegelijk met Henriëtte Ro-

'De PvdA kent geen 
basis daarvan lag dit keer geen 
meningsverschil over partijstrate
gie of -ideologie maar een con
flict rond een persoon, Paul Kiès. linkse afsplitsing" 

land Holst voor de SDAP bedankt 
had maar toen meteen was over-
gestapt naar de SDP. Hij had in 
1927 bedankt voor de opvolger van de SDP, de 
CPN. Binnen de RSAP ging al snel de autoritaire, 
leninistische partijcultuur van de RSP overheersen 
en veel OSP'ers onder wie Van der Goes en Sch
midt vertrokken weer vlot. Schmidt werd op-
nieuw actief in de SOAP. 

De doorwerking van het vertrek van (een deel 
van) de oppositie uit de SDAP was groot. Nog 
meer dan bij het vertrek van de tribunisten wer
den door het vertrek van de OSP'ers allerlei ban
den in de SOAP en in 'de rooie familie' doorgesne
den. In deze sombere jaren dertig van crisis en op
komend fascisme stemde het mislukken van zowel 
de oppositie als de OSP het toekomstperspectief 
nog eens extra somber. Op de mensen van de lin
kervleugel in de SOAP leek het welhaast een ver
lammende werking te hebben. Men vond de situ
atie er niet naar om nu principiële conflicten bin
nen de partij te gaan uitvechten. 
In de periode 1933-1937 onderging de SOAP on
der invloed van Banning en Varrink een grondige 
verandering qua partij-ideologie. De SOAP wilde 
van arbeiderspartij een volkspartij worden. Op 
het partijcongres van 1937 werd met algemene 
stemmen een nieuw beginselprogramma aan
vaard waarin geen sprake meer was van klassen-
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Kiès, een linkse populist en een 
zeer goede spreker, mocht van 
het partijbestuur niet de kandi
daat van Friesland worden voor 

de Tweede-Kamerverkiezingen van 1937. De wij
ze waarop het partijbestuur onder leiding van 
voorzitter Varrink dit doordrukte, riep in Fries
land veel weerstand op. Op de achtergrond speel
de hierbij een belangrijke rol dat Kiès, net als veel 
SDAP'ers in Friesland, weinig zag in het vernieu
wingsproces van de SDAP, waarvan Varrink de 
verpersoonlijking was. Uiteindelijk werd Kiès ge
royeerd en richtte hij met zijn aanhangers, in 
Friesland ongeveer tweeduizend en in de rest van 
het land ook nog vele honderden, de Traelstra Be
weging Nederland (TBN) op. 
Wellicht had deze beweging nog een aanzienlijk 
grotere omvang kunnen krijgen als Kiès niet zo'n 
onberekenbaar persoon was geweest. Zo zocht hij 
ineens de samenwerking met de CPN, maar de fu
siebesprekingen zouden tot niets leiden. Bij de 
Provinciale-Statenverkiezingen van 1939 won de 
TBN in Friesland twee zetels en haalde ook in 
Noord-Holland, vooral in de Zaanstreek, een be
hoorlijk aantal stemmen. Als beginselprogramma 
koos de TBN voor het oude beginselprogramma 
van de SOAP van voor 1937 met een toevoeging 
van Kiès dat de crisis óf zou leiden tot de onder
gang van het kapitalisme en de overwinning van 
het proletariaat óf tot een wereldcatastrofe. Na 
de Duitse inval raakte Kiès, gevolgd door een klei-
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ne minderheid van de TBN (het ging toch nog om 
een paar honderd leden) het spoor geheel bijster. 
Hij voerde onder andere onderhandelingen met 
de NSB over samenwerking en ondertekende zijn 
brieven met 'Heil Hitler'. Na de oorlog werd hij 
tot twintig jaar gevangenisstraf veroordeeld. 

Tijdens de Duitse bezetting werd er een bewe
ging opgericht, die eveneens als een afsplitsing 
van de SOAP te beschouwen is, de Nederlandse 
Socialistische Werkgemeenschap (NSWG). Toen 
NSB-voorman M. Rost van Tonningen in juli 1940 
de leiding van de SOAP wilde overnemen, weiger
den Vcrrink en de rest van de partijleiding elke 
medewerking en wilden de partij laten leeglopen. 
Partijpropagandist Tjerk van der Zee liet zich door 
Rost van Tonningen bepraten om te proberen iets 
van de SOAP in stand te houden. De NSWG verza
melde in het begin een aanzienlijk aantal plaatse
lijke kopstukken, met name wethouders, die niet 
wilden dat de partij ophield. De NSWG kwam als 
organisatie echter niet van de grond omdat ze te 
nauw gelieerd bleek met de bezetter en door de 
oude partijleiding fel werd bestreden. Maar ze 
heeft toch een paar duizend leden gehad en kan 
niet zomaar een grote mislukking genoemd wor
den, zoals de SOAP-leiding graag deed voorko
men. 

Na de Tweede Wereldoorlog 
Nadat geheel Nederland bevrijd was, werd de 
SOAP meteen heropgericht maar lang niet alle 
oude leden werden weer lid. Velen van hen maak
ten de overstap naar de CPN. Dat gebeurde niet 
georganiseerd en niemand heeft nog een schat
ting kunnen maken om hoeveel mensen het zou 
kunnen gaan. Een paar maanden na de bevrijding 
begonnen onderhandelingen over nieuwe partij
vorming, die begin 1946 resulteerden in een fusie 
van de SOAP met de Vrijzinnig-Democratische 
Bond, de Christelijk Democratische Unie en een 
paar kleine groeperingen. Gezamenlijk vormden 
zij de PvdA. Er is in de SOAP nauwelijks verzet ge
weest tegen deze fusie. 
Vier maanden na de opheffing van de SOAP werd 
door een klein groepje een poging gedaan de 
oude partij weer op te richten. De 'Oude SOAP' 
kan met enige goede wil als laatste afsplitsing van 
de SOAP worden beschouwd. Als beginselpro
gramma koos de 'Oude SOAP' voor het beginsel
programma van de SOAP uit 1912 en de leer van 
Marx en Engels zag zij als 'onze enige juiste richt
snoer'. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
1946 kwam de 'Oude SOAP' uit op een aantal ge
zamenlijke lijsten met de CPN, onder andere in 
Amsterdam. In 1948 deed de 'Oude SOAP' samen 
met de Vooruitstrevende Partij voor Wereldrege-
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ring zonder succes mee aan de Tweede-Kamerver
kiezingen. De 'Oude SDAP' zou in 1950 opgaan in 
het volgende kleine socialistische partijtje, de So
cialistische Unie. 
De PvdA zou verder geen afsplitsingen kennen tot 
in 1970 een deel van de rechtervleugel opstapte 
en DS'70 ging vormen. Dat was de enige keer in 
de geschiedenis van de Nederlandse sociaal-de
mocratie dat zich een rechtse oppositiegroep 
vormde en vervolgens opstapte. Verder was men 
aan de rechterkant kennelijk voldaan genoeg 
over de koers van de partij. Ook 05'70 presenteer
de zich overigens als een verwoorder van het 
aloude gedachtengoed van de Nederlandse soci
aal-democratie. 
Naar aanleiding van de politionele acties in Indo
nesië zegden vele duizenden leden hun lidmaat
schap op, waaronder veel leden van de linkse op
positiegroep, het (eerste) sociaal-democratisch 
centrum (SDC). Maar tot enige bundeling van 
deze vertrekkers in een nieuwe politieke partij is 
het nooit gekomen, de meesten werden na ver
loop van een aantal jaren weer lid van de PvdA. 
Voorzover ze dat niet deden werd een kleine tien 
jaar later de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) 
een politieke opvang voor een aantal van hen. 
Een paar jaar later werd de PSP eveneens een toe
vluchtsoord voor sommige leden van het tweede 
SDC, toen diens bestaan door de PvdA onmogelijk 
werd gemaakt. De PvdA heeft in tegenstelling tot 
de SOAP nooit een linkse afsplitsing gekend. 

Conclusie 
Vallen de achtereenvolgens uittredende opposi
tiegroeperingen in de SOAP, de tribunisten, waar
van een deel de SOP ging vormen, de RSV, 'de op
positie', die later voor een groot deel de OSP 
werd, de TBN, de NSWG en de 'Oude SOAP' onder 
één noemer te brengen? Er zijn natuurlijk grote 
onderlinge verschillen maar wat zijn de overeen
komsten? 
Alle zes groeperingen hebben zich verzet tegen 
vernieuwing van de partij, die zij zagen als aanpas
sing aan de bestaande maatschappelijke verhou
dingen in de hoop dat de SOAP zo zou mogen 
meedoen aan het uitoefenen van de macht. Het 
gaat hier steeds om linkse oppositiegroepen, die 
wilden vasthouden aan de oude marxistische leer 
(met uitzondering van de NSWG, die zich daar niet 
zo over uitsprak maar het wel iedere keer had over 
het doorgaan in de oude geest). Dat een beweging 
als de TBN zo fout geëindigd is doet aan zijn linkse 
oorsprong niets af. Overigens zijn foute groeperin
gen niet allema-el zo makkelijk als rechts te be
schouwen. De Nijmeegse NSWG-voorman Gerard 
Peeters, die na de oorlog niet meer welkom was bij 
de SOAP, werd leider van de CPN in Nijmegen. 



Met uitzondering van wellicht de NSWG waren de 

afsplitsingen ook strijdbaarder dan de grote par
tij. De OSP bijvoorbeeld trok met zijn strijdbaar
heid juist veel jongeren aan. Een andere uitzon
dering is misschien de 'Oude SOAP', waarvan de 
leden wellicht te oud waren voor de echte strijd, 
maar hun taal was nog strijdbaar genoeg. 
Een andere overeenkomst van deze groeperingen 
is dat ze, in vergelijking met de SOAP, vrij klein 
waren. Eenmaal buiten de SOAP hadden ze wei
nig succes. Een beetje een uitzondering hierop 
was de SOP/CPN die na een kleine tien jaar dankzij 
de Russische Revolutie wat meer ging betekenen. 

Samenvattend is mijn conclusie dat de SOAP en de 
PvdA niet eens zoveel geteisterd zijn door opposi
tie en afsplitsingen. Voor zover de onvrede in 
deze partijen, die gekenmerkt werden door een 
grote gezagsgetrouwheid naar de partijleiding 
toe, zich uitte, gebeurde dat wellicht eerder door 
bedanken dan door oppositievorming. Maar wat 
er zich aan oppositie gevormd heeft en zich ver
volgens soms ook heeft afgesplitst, had een op
vallend weinig vernieuwend karakter en kan 
daarom volgens mij met recht conservatief ge
noemd viorden. 
lnteres~ant is het tenslotte om nog te bekijken 
hoe de SOAP zelf, die ook een afsplitsing was, na
melijk van de Sociaal Democratische Bond (SDB), 
te beschouwen valt. De SOAP koos ervoor aan de 
revolutionaire tactieken van de SDB, die van de 
kiesrechtstrijd en van de hervormingsarbeid toe 
te voegen. Maar de nieuwe partij verschilde in 
1894 verder niet zoveel van de oude SDB. De SDB 
ontwikkelde zich eind 1894 snel in anarchistische 
richting en ging verder onder de nieuwe naam So
cialistenbond. Ik denk dat de SOAP als afsplitsing 
eerder conservatief dan vernieuwend genoemd 
mag worden. De vernieuwende ontwikkelingen 
binnen de SOAP kwamen zoals we reeds zagen 
pas begin deze eeuw op gang. 

Paul Denekamp is politicoloog en schrijft een 
proefschrift over de SOAP in de Tweede 
Wereldoorlog. 
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To be or not to be? 
De verhouding tussen communisme en 

sociaal-democratie in Nederland 

De verhouding tussen de CPN enerzijds en het so
ciaal-democratische Nederlands Verbond van Vak
verenigingen (NVV) en de PvdA anderzijds mag er 
op het eerste gezicht tamelijk 
statisch uitzien, bij nadere be-

king door het NVV van anti-communistische maat
regelen. 
De jaren zestig werden gekenmerkt door econo

mische vooruitgang waarin stakin
gen eerder uitzondering dan regel 
waren. Niettemin werd het wapen schouwing bi ijkt deze toch dyna

mischer te zijn. Begonnen als ge
zworen vijanden. zijn de CPN en 

Gerrit Voerman van de actiecomités af en toe in 
stelling gebracht, zoals in de Am

de PvdA in de loop der jaren ge
leidelijk naar elkaar toegegroeid. 
De na-oorlogse geschiedenis van 
hun verhouding vormt een trilo-

THEMA 
sterdamse haven in 1963 en in de 
bouw in 1966. Het oplopen van de 
arbeidsonrust aan het eind van het 

gie, die in hoofdlijnen kan wor-
den onderverdeeld in drie perio-
des. 
De eerste fase loopt van 1945 tot 1960. In die tijd 
legde de CPN de nadruk op het ideologische be
lang van de vakbondsstrijd. Bovendien had ze een 
eigen communistische vakbond tot haar beschik
king, de Eenheidsvakcentrale (EVC). Gedurende 
de Koude Oorlog stonden de CPN en de PvdA lijn
recht tegenover elkaar. Communisten werden ge
weerd uit het NVV. Vanuit die geïsoleerde positie 
beschouwde de CPN haar eigen vakverbond als 
een obstakel voor de gewenste eenheid van de ar
beidersbeweging, met als gevolg dat in 1960 de 
EVC werd opgeheven. 

Met het offeren van de EVC op het altaar van de 
eenheid begon de tweede periode. Alhoewel de 
communistische vakcentrale dood en begraven 
was, bleef de marxistisch-leninistische nadruk op 
de loonstrijd overeind. Niet alleen werden CPN-le
den opgeroepen tot het NVV toe te treden, maar 
de CPN trachtte ook invloed te verkrijgen door 
het opzetten van ·actiecomités'. In deze tweede 
fase verbeterden de verhoudingen met de sociaal
democratie aanmerkelijk, zowel met de partij als 
met de vakbeweging. Dit kwam tot uitdrukking in 
de samenwerking tussen CPN en PvdA in gemeen
tebesturen in enkele grote steden en in de intrek-
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decennium stelde de CPN in staat 
zich te profileren ten koste van de 
gevestigde vakbeweging. In 1969 

werden actiecomités gevormd in de Groningse 
strokarton-industrie. Nadat het NVV en de andere 
bonden de arbeiders in de kou lieten staan, haal
den deze door communisten geleide comités 
loonsverhogingen binnen. Een jaar later greep de 
CPN in bij de havenstaking in Rotterdam. Onder 
leiding van Fré Meis schoven de communisten een 
Maoïstisch actiecomité opzij teneinde de staking 
succesvol ten einde te brengen. 
Ondanks het toelaten van communisten in het 
NVV verdween bij de CPN de behoefte aan actie
comités niet. De comités werden gezien als waar
devolle verbinding tussen georganiseerde en on
georganiseerde arbeiders. 
De verhouding met de PvdA was nog steeds moei
zaam. Na de formatie van een centrum-links kabi
net onder leiding van de sociaal-democraat Den 
Uyl in 1973 besloot de CPN dit met een 'construc
tieve' oppositie tegemoet te treden. Maar vanwe
ge de economische crisis namen de communisten 
de harde lijn weer op. Ondanks deze strijd tegen 
de sociaal-democratie, pleitte de CPN openlijk 
voor een coalitie met de PvdA bij de parlements
verkiezingen van 1977, waarschijnlijk onder in
vloed van het pact tussen dezelfde twee bewegin
gen in Frankrijk. Hoewel deze optie kon rekenen 
op steun in bepaalde vakbondskringen, werd ze 



ogenblikkelijk door de PvdA afgewezen om reden 
dat de CPN, volgens Den Uyl, geen democratische 
partij was. Bij de verkiezingen leed de CPN haar 
grootste nederlaag in de geschiedenis, terwijl de 
PvdA haar grootste overwinning behaalde. 

Rondom 1980 begon de laatste episode. In deze 
periode ebde de traditionele prioriteit die aan de 
sociaal-economische strijd werd gegeven weg. De 
CPN veranderde van een traditioneel linkse partij 
in een nieuw-linkse, en de loonstrijd werd over
vleugeld door post-materialistische eisen van de 
nieuwe sociale bewegingen als de vrouwen- en de 
vredesbeweging, de anti-kernenergie- en de mi
lieubeweging. 

Leninistisch erfgoed 
Met de electorale nederlaag in 1977 begon in de 
CPN een periode van grote ideologische verande
ring. Allereerst schudde de partij 
haar stalinistische mantel af. Ver-
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boord gezet. Later volgde de formele afschaffing 
van het leninistische principe van het democra
tisch-centralisme in de statuten. 

Democratische machtsvorming 
Het nieuwe tijdperk werd ingeluid op het 26ste 
partijcongres van de CPN in januari 1978. Hier 
werd het strategische concept van de 'coalitievor
ming' ontvouwd -in feite het oude thema van 
eenheid in een nieuwe, eigentijdse versie. Com
munisten, socialisten, progressieve christenen en 
anderen zouden hand in hand moeten gaan ten
einde een alternatief te bieden voor de conserva
tieve economische politiek van CDA en VVD. 
Naast partijen werden allerlei sociale groeperin
gen uitgenodigd aan dit proces van 'democrati
sche machtsvorming' bij te dragen. 
Alhoewel de CPN een andere toon leek aan te 
slaan, bleef zij nog binnen het kader van de klas-

senstrijd. Dienovereenkomstig 
werd in de nieuwe strategie hoge 

volgens werd het leninistische erf
goed -zowel de theorie als het or
ganisatiemodel- afgewezen. Te
zelfdertijd kregen de nieuwe so
ciale bewegingen invloed op de 
CPN. In de loop van de jaren tach
tig maakte een totaal nieuwe par-

'Na verkiezingsnederlaag 

van 1977 verloor de 

prioriteit toegekend aan de vak
beweging. De functie van de bon
den werd beschouwd als 'van een 
niet te onderschatten betekenis' 
voor de totstandkoming van deze 
coalities -naast hun dagelijkse in-

loonstrijd prioriteit' 

tij haar opwachting, die uiteinde-
lijk opging in Groenlinks. In deze 
transformatie verdween ook de traditionele 
oriëntatie op de vakbeweging en de nadruk op de 
loonstrijd. 
Deze metamorfose werd voorafgegaan door een 
verandering in de sociale samenstelling van het 
ledenbestand van de partij. (1) Blauwe-boorden 
werkers -traditioneel de ruggegraat van de CPN
vielen weg, terwijl de witte-boorden sectoren -
studenten, de sterk groeiende dienstensector, 
ambtenaren en onderwijzend personeel- meer en 
meer het gezicht van de partij bepaalden. Kort
om, in het ledenbestand van de CPN werden in
dustrie-arbeiders vervangen door leden van de 
nieuwe middengroepen, die nieuwe, 'post-mate
rialistische' eisen inbrachten. 
In het begin hadden de nieuwkomers zich nog ge
conformeerd aan de regels en de tradities van de 
stalinistische partij. Maar na de desastreuze parle
mentsverkiezingen van 1977 kwamen intellectu
elen, en later feministes, in verzet tegen de stali
nistische partijcultuur. Zij eisten meer vrijheid van 
discussie en ideologische vernieuwing. (2) Het in
terne partijconflict tussen de orthodoxe vleugel 
en de vernieuwers eindigde in een overwinning 
van de laatsten. Onder druk van de gecombineer
de oppositie van intellectuelen en vrouwelijke le
den werd de leninistische ideologie in 1984 over-
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zet voor de belangen van de wer
kers. In plaats van ondergeschikt 
te zijn aan een kortzichtige partij-

politiek, zou de vakbeweging een 'strijdorganisa
tie van de arbeidersklasse voor verdediging van 
de sociale voorzieningen, voor loon en voor maat
schappelijke hervormingen, medezeggenschap, 
controle op investeringen, voor solidariteit met 
de derde wereld en voor de mogelijkheid tot in
grijpen bij duidelijk wanbeleid in de ondernemin
gen' moeten zijn. {3) 
Geheel in lijn met eerdere congressen riep de 
CPN-leiding op tot 'eenheid in het NVV en verster
king van de NVV-bonden'. (4) Verder verlangde ze 
de democratisering van de vakbeweging, die be
dreigd werd door bureaucratisering. Net als in het 
verleden werden actiecomités gezien als het 
meest geëigende middel om eenheid tot stand te 
brengen tussen de bonden en de georganiseerde 
en ongeorganiseerde arbeiders. 
Na het 26ste congres was actie het parool. De CPN 
probeerde protestbewegingen op te zetten tegen 
de politiek van de centrum-rechtse coalitie, die 
aanstuurde op bezuiniging op de sociale zeker
heid en een bevriezing van de lonen van ambte
naren. Voor dit doel werd het geijkte middel van 
de actiecomités opnieuw ingezet. (5) De CPN 
dichtte zichzelf een 'initiërende en leidende rol' 
toe in dit protest. (6) 



Tot op zekere hoogte wierp de nieuwe politiek 
van de CPN vruchten af. De acties tegen de soci
aal-economische politiek van het kabinet resul
teerden in de Dialoog van Driebergen, een min of 
meer geïnstitutionaliseerd overleg waaraan be
paalde vakbondskaderleden en leden van 
progressieve partijen (waaronder de CPN) deelna
men op persoonlijke titel. Desalniettemin groeide 
in de partij de weerstand tegen de traditionele 
prioriteit die de leiding gaf aan deze sociaal-eco
nomische thema's. (7) In het debat bekritiseerden 
de 'vernieuwers' de 'hiërarchie van strijdterrei
nen' en probeerden zij de heilige status van de 
loonstrijd omver te werpen. Zij groepeerden zich 
tegen de eendimensionaliteit waarmee de 'anti
monopolistische strijd' door de partij werd nage
jaagd. De oppositie verweet de CPN deze strijd 
niet te verbinden met andere belangrijke vraag
stukken als de milieuvervuiling of de traditionele 
arbeidsdeling tussen mannen en 
vrouwen. (8} In wezen botsten de 
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beginselen in 1984. (11) Daarbij was het leninisme 
ingeruild voor het feminisme als een van de 'inspi
ratiebronnen' van de CPN. Ofschoon het marxis
me de vernieuwingsdrang overleefde, werd de 
opvatting van de klassenstrijd als enige motor van 
de geschiedenis afgewezen. In plaats van de do
minante anti-these tussen kapitaal en arbeid er
kende het program daarnaast het bestaan van di
verse andere tegenstellingen, zoals die tussen de 
seksen, tussen mens en natuur, tussen Noord en 
Zuid, en tussen hetero- en homosexualiteit. De 
CPN onderkende in dit verband 'zowel de onder
linge verwevenheid als de afzonderlijke dynamiek 
van deze tegenstellingen'. (12) In overeenstem
ming hiermee verwierp de CPN de opvatting van 
de communistische partij als voorhoede van de ar
beidersklasse en de daarmee verbonden visie op 
de vakbonden als transmissieriemen. Partij en so
ciale beweging werden gelijkwaardig gesteld en 

'elke hiërarchische rangschikking 
van bewegingen' werd nadrukke
lijk verworpen. (13) bekende materiële vakbandseisen 

met de nieuwe 'post-materialisti
sche' vraagstukken die door de 
nieuwe sociale bewegingen naar 
voren werden gebracht. 
Deze discussies over de rangorde 
van strijdterreinen beïnvloedden 

'Invloed van nieuwe 

middengroepen maakte 

CPN salonfähig' 

In haar nieuwe beginselprogram 
beschouwde de CPN de vakbewe
ging en de actiecomités nog 
steeds als belangrijke instrumen
ten om de democratisering op het 

onvermijdelijk de tot dan toe do-
minante ideologische positie die 
de vakbeweging had ingenomen. (9) Volgens het 
marxisme-leninisme vormden de vakorganisaties 
het voornaamste middel om de verbinding tot 
stand te brengen tussen de communistische voor
hoede en de massa's. Aanvankelijk veranderde 
het verschijnen van nieuwe sociale bewegingen 
deze zienswijze niet. In overeenstemming met de 
theorie werden deze nieuwkomers ondergeschikt 
beschouwd aan de vakbeweging, met de vredes
beweging wellicht als enige uitzondering. Vrou
wenstrijd, de milieubeweging en de anti-kern
energiebeweging werden verwelkomd als bond
genoten in coalities, maar tegelijk als onderge
schikt aan de arbeidersbeweging. Ideologisch 
werden hun acties ingepast in de alomvattende 
klassenstrijd. Maar de vernieuwingsvleugel -in het 
bijzonder de feministes- verzette zich tegen deze 
orthodoxe claim. In plaats daarvan pleitte ze voor 
het toekennen van 'een gelijkwaardige positie 
van traditionele bewegingen (partijen, vakbon
den) en nieuwe bewegingen'. (10) 

Nieuw partijprogram 
Het interne conflict tussen de orthodoxe en de 
vernieuwingsvleugel eindigde in een overwinning 
voor de laatste, wat tot uitdrukking kwam in een 
partijprogram met een compleet nieuw pakket 
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terrein van de economie te be
werkstelligen. Beide organisatie
vormen werden 'essentieel' ge-

acht in het systeem van economische planning dat 
de CPN voor ogen had. (14) De vakbeweging had 
echter definitief haar bevoorrechte positie bij de 
CPN verloren. Alleen in het orthodoxe Verbond 
van Communisten in Nederland (VCN), dat uit de 
CPN was gestapt nadat de nieuwe partijbeginse
len waren aangenomen, werden de vakbonden 
nog gekoesterd op de traditionele communisti
sche wijze. 

Dialoog met PvdA 
De nieuwe koers die de CPN was ingeslagen wek
te de belangstelling van de PvdA. In de jaren ze
ventig had de sociaal-democratie een proces van 
radicalisering doorgemaakt. In deze marxistische 
opleving was de traditionele anti-communistische 
opstelling enigszins geërodeerd. In 1979 gaf het 
PvdA-congres de partijleiding de opdracht een 
onderzoek in te stellen naar de omwenteling in 
de CPN, teneinde te bepalen of de communisten 
als mogelijke coalitiepartners konden worden be
schouwd. De resultaten van dit onderzoek wer
den in 1981 gepubliceerd. Volgens het partijbe
stuur was het nog te vroeg om de veranderingen 
in de CPN volledig naar waarde te schatten. Het 
had vooralsnog geen hoge pet op van de CPN als 
serieuze partner; in het bijzonder vormde de leni-



nistische ideologie van de CPN een ernstige hin

derpaal. 
Bij deze beoordeling was de communistische op
stelling ten aanzien van de vakbeweging betrok
ken. Op dit gebied gaapte er nog een wijde kloof 
tussen de PvdA en de CPN. Met name de actieco
mités vielen bij de PvdA niet in goede aarde: als 
'strijdorganisaties' was hun functie vooral·het on
der druk zetten van de vakbondsleiding. Verder 
bekritiseerde de PvdA het traditionele communis
tische onderscheid bij de vakorganisaties in een 
reformistische top -die in de regel zijn beginselen 
verkwanselde- en een revolutionaire basis, die al
tijd klaar stond voor actie maar daar door de lei
ding van werd afgehouden. De 'systematische ma
nier' waarop de CPN had geprobeerd om leiding 
te geven aan de georganiseerde oppositie in de 
vakbonden werd eveneens veroordeeld. Al met al 
vroeg de PvdA zich af 'of de CPN bereid is om vol
ledig te breken met de klassieke leninistische me
thode van het opzetten van actiecomités om een 
'tegenleiding' tegen de vakbondsleiding te orga
niseren.' (15) 

Ondanks deze kritische inhoud werd het eindoor
deel van de PvdA over het algemeen toch gewaar
deerd door de CPN. Het partijbestuur besloot om 
een dialoog met de PvdA over alle mogelijke 
vraagstukken aan te gaan met het oog op samen
werking. Toch zaten de negatieve aanmerkingen 
over de communistische houding tegenover de 
vakbeweging niet lekker. R. Haks, lid van het par
tijbestuur, trachtte de PvdA met gelijke munt te
rug te betalen door te wijzen op de sociaal-demo
cratische opstelling 'om de vakbeweging te zien 
als een transmissieriem voor een regeringspoli
tiek'. (16) S. Geugjes beschuldigde de PvdA van 
een valse voorstelling van zaken wat betreft de 
actiecomités. (17) 

Vorming Groenlinks 
Hoewel zowel de CPN als de PvdA de bereidheid 
om besprekingen aan te gaan hadden geuit, is het 
er nooit echt van gekomen. In 1982 werd de CPN 
toegelaten tot het geïnstitutionaliseerde 
'progressief overleg' tussen de PvdA, de PSP en de 
PPR. Desalniettemin bleef een meer diepgaande 
uitwisseling van inzichten uit en na verloop van 
tijd verloor de PvdA haar belangstelling voor de 
CPN. In de jaren tachtig, tijdens een lange periode 
in de oppositie, verruilden de sociaal-democraten 
de strategie van het nastreven van een progressie
ve meerderheid voor de bereidheid een coalitie 
met de christen-democraten aan te gaan. De CPN 
verdween volledig uit het zicht. 
De PvdA mocht dan wel haar interesse in de CPN 
hebben verloren, de CPN daarentegen bevestigde 
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telkens opnieuw haar sterke voorkeur voor 
progressieve samenwerking. (18) Ten dele als ge
volg van de sociaal-democratische koerswending, 
(19) kwamen de communisten wel dichter te staan 
bij andere kleine partijen ter linkerzijde van de 
PvdA, zoals de PSP en de PPR. (20) Deze twee min 
of meer nieuw-linkse partijen hadden aanvanke
lijk geen belangstelling voor een traditionele, ge
centraliseerde, gedisciplineerde arbeiderspartij 
als de CPN. Maar na de communistische verkie
zingsnederlaag in 1977 en de daaropvolgende de
stalinisering vond een toenadering plaats. Dit 
proces won aan kracht onder invloed van de nieu
we sociale bewegingen en mondde uit in een uit
gebreide electorale samenwerking. Gehoopt 
werd dat door de blokvorming van deze kleine 
linkse partijen de sociaal-democraten naar de lin
kerzijde van het politieke spectrum getrokken 
zouden worden. 

De electorale samenwerking met de PSP en de 
PPR bood de CPN weinig soelaas: bij de parle
mentsverkiezingen in 1986 verloor ze al haar ze
tels. Het partijbestuur richtte zich allereerst tot de 
PvdA, maar dit werd geen succes. Bij nader inzien 
evenwel bleek dat de CPN niet ingenomen was 
met de minder étatistische middenkoers van de 
PvdA op dat moment. (21) De samenwerking met 
de PSP en de PPR werd voortgezet, alhoewel de 
CPN zich nog niet volledig van de PvdA had afge
keerd. Uiteindelijk besloot het trio, onder de 
naam Groenlinks, gezamenlijk aan de landelijke 
verkiezingen mee te doen. Op de valreep werd 
ook de EVP daarbij betrokken. Teneinde de eigen 
traditionele aanhang te overstijgen richtte men 
zich ook op het aantrekken van zwevende kie
zers, in het bijzonder uit de nieuwe sociale bewe
gingen en de vakbonden. 

Conclusie 
In de geschiedenis van de verhouding tussen de 
CPN en de sociaal-democratie kunnen twee para
doxen worden onderscheiden. De eerste staat aan 
het begin van de trilogie, de ander aan het eind. 
De eerste paradox betreft de oprichting van de 
EVC aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. 
Deze vakbond werd door de CPN opgericht om de 
geïsoleerde positie die ze in het interbellum had 
ingenomen, te doorbreken. Als de EVC alle poli
tiek en religieus verdeelde arbeiders zou kunnen 
verenigen, zou de CPN in het kielzog daarvan aan 
politiek prestige winnen, zo luidde de verwach
ting. Maar de hele operatie pakte anders uit dan 
verwacht. De vooroorlogse verdeeldheid bleek 
hardnekkig te zijn en duurde voort tijdens de 
Koude Oorlog. In die omstandigheden werd de 
EVC voor de CPN een blok aan het been die een 



hernieuwde uitsluiting alleen maar bevorderde. 

Pas in de jaren zestig, na de opheffing van de EVC, 

veranderde het tij. 
Aan het einde van de trilogie is de tweede -fatale
paradox gesitueerd. In de jaren tachtig was de 

CPN ten lange leste erin geslaagd uit haar geïso
leerde positie te geraken. Maar zij moest daar
voor betalen met haar voortbestaan. Eenmaal ge
destaliniseerd en gedeleniniseerd was het Neder

landse communisme respectabel geworden en 
veranderd in een aantrekkelijke coalitiepartner. 
Helaas was het niet de geliefde PvdA die de CPN 
het hof maakte, maar de vaak beschimpte pacifis
ten en radicalen. Zoals al gesteld was de prijs voor 
deze doorbraak hoog. De sterke invloed van de 
nieuwe middengroepen en de nieuwe sociale be
wegingen met hun post-materialistische waarden 
maakte de CPN salonfähig, maar dit werd bereikt 
ten koste van de communistische identiteit. De 
oprichting van Groenlinks symboliseerde deze 
omvorming van de CPN van een proletarische, 
rode partij tot een min of meer groene. (22) Uiter
aard beïnvloedde deze metamorfose de traditio

nele voorkeur voor de vakbeweging. Van deze 
oude voorliefde van de CPN was op het eind wei

nig meer over. 
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Een nieuwe uitdaging 
Transformeert de sociaal-democratie zich tot 

een nieuwe emancipatiebeweging? 

De herdenking van een eeuw sociaal-democratie 
in Nederland weerspiegelt haar probleem: veel 
beschouwing, veel ratio, weinig hart. om over de 
buik maar te zwijgen. 
Wat was het toen, waar ging het 

teen de eerste breuk binnen de beweging, na
melijk met Domela. En dat was niet de laatste 
breuk. 

over, en hoe staat het er nu voor? 
Deze vragen worden bijna plicht
matig gesteld en de analyses zijn 
navenant: klinisch, gortdroog, 
een beetje liefdeloos eigenlijk. 
Het lijkt op het bezoek van kinde
ren aan hun ouders in een verzor-

Marius Ernsting 

- Positie kiezen in de oorlog, en 
dus een afweging maken tussen 
meer en minder kwaad, óf afzij
dig blijven, omdat oorlog nu 
eenmaal hoe dan ook iets is van 
het kapitaal, waarvoor de arbei
dende klasse slechts dienst deed 
als kanonnevoer. 
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gingshuis: 'hoe is het eten, hoe is 
de directeur, is die buurman al 
dood, volgende week zijn we er weer hoor, doei!' 
En dat terwijl het toch om een beweging van 
vlees en bloed gaat, geboren uit honger: honger 
naar eten, naar recht, naar kennis, naar cultuur, 
maar eerst het vreten en dan de moraal. Een be
weging van mensen, dus ook van emoties en hu
meuren. Traelstra en Domela, Van der Goes en 
Drees, Wöltgens en Rottenberg: botsende natu
ren in de branding van de tijd. 

Die botsingen gingen overigens wel ergens over. 
De onderwerpen waarop ze zich toespitsten, 
leenden zich niet voor niets voor fel debat waarin 
ook de persoonlijke overtuiging en inspiratie vol
op telden. Niet zelden werden de kwesties als zó 
elementair beschouwd dat zulke debatten niet al
leen maar meningsverschillen te zien gaven, maar 
ook gevoelens van gekwetstheid en verraad. Het 
ging over zulke zaken als: 

- Maatschappijverandering langs revolutionaire 
weg: onverzoenlijk de strijd aanbinden met het 
bestaande systeem, óf langs meer geleidelijke 
weg (via het kiesrecht). 
De keus voor die geleidelijke weg, die in 1894 
mede ten grondslag lag aan de oprichting van 
de SDAP, betekende paradoxaal genoeg me-

J: 

>-

- Onverzoenlijkheid tegenover 
het opkomende fascisme, en daartoe overige 
verschillen met andere linkse organisaties (tij
delijk) opzij zetten, óf vasthouden aan de ideo
logische en praktische bestrijding van 'linkse 
dwaalwegen'. 

- Regeringsdeelname, koersen op praktische re
sultaten, en dus ook op compromissen en me
deverantwoordelijkheid, óf vasthouden aan de 
eigen lijn, die ten principale niet te verenigen is 
met het regeren met 'de vijand'. 

- Solidair met de onafhankelijkheidsbeweging in 
de koloniën óf van lieverlee, omwille van deel
name aan de regeringsmacht, mede-verant
woordelijkheid nemen in het neerslaan van de 
'opstand' in Nederlands Indië. 

- Meegaan in de Koude Oorlog, en dus (vanuit 
weerzin tegen het communisme) feitelijk aan
sluiting bij het Westerse blok, óf zoeken naar, 
en vorm geven aan, een derde weg. 

- Atoombewapening accepteren als noodzakelijk 
kwaad, óf verbondenheid met het sterk opko
mende, ethisch geïnspireerde atoompacifisme. 



- Pal staan voor de zwaar bevochten verzorgings
staat en voor bestaande rechten, óf daarin 
snoeien, om ook op termijn die verzorgings
staat in afgeslankte vorm overeind te houden. 

- Vasthouden aan een actieve, sturende staat óf 
toegeven aan de dynamiek van individualise
ring en markt binnen globale grenzen. 

De botsingen weerspiegelen een eeuw geschiede
nis. Het zijn in feite markeringspunten van hon
derd jaar maatschappelijke en politieke ontwik
keling. Het is logisch dat een emancipatiebewe
ging, die primair gemotiveerd werd door verzet 
tegen onderdrukking, met elke stap naar verdere 
'ingroei in de bestaande maatschappij' (om met 
Frits de Jong Edzn. te spreken), een maatschappij 
die tegelijk door toedoen van diezelfde beweging 
veranderde, grote moeite had. Het zou pas van 
karakterloosheid getuigen als dat 
niet zo was! 

Geld en macht 
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rechtvaardigheid die daarin is ingebakken te ma
tigen, een vangnet te bieden voor de uitvallers, 
en zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te 
bieden mee te doen aan de race voor maatschap
pelijke handhaving. Met die gematigde en overi
gens zeer respectabele ambitie is de beweging in
derdaad systeem geworden. 

Levenshorizon 
Is het verhaal daarmee uit? Ik zou zeggen van 
niet. De sociaal-democratie staat opnieuw voor 
een tweesprong, een uitdaging die wellicht gro
ter is dan honderd jaar geleden. De vraag luidt dit 
keer niet: hoe komen we uit vrijwel niets tot een 
emancipatiebeweging? Maar: kan een beweging 
die systeem is geworden zich opnieuw transfor
meren tot een nieuwe emancipatiebeweging? 
Wellicht betekent die vraag, zo gesteld, een te
leurstelling voor diegenen die veronderstelden 

dat de broodnodige vernieuwing 
in de PvdA en de vakbeweging al 
een eind is gevorderd. Deze moet 

Het is interessant, en in zekere zin 
ook tragisch, dat met elk conflict 
weliswa-:.r mensen afhaakten en 
afsplitsingen ontstonden, maar 

'Sociaal-democratie 

kleurlozer dan ooit' 

nog beginnen! Want wat is er 
over van die prachtige, en o zo ac
tuele visioenen van het socialisme 
als cultuurbeweging, onder ande-

nooit in absolute zin. De oorlogs-
kwestie betekende niet dat alle 
pacifisten de SOAP verlieten en 
door matiging en regeringsdeelname liepen niet 
alle revolutionairen weg. Hooguit kan worden 
gezegd dat met elke botsing de partij aan de ran
den weer wat dunner werd. 
Naarmate de sociaal-democratie meer in het sys
teem ingroeide, schijnen de botsingen zelfs de
fensiever. Deze paradox is in diepste essentie mis
schien wel een waarheid als een koe: de conver
gentie tussen een redelijk succesvolle beweging 
en een maatschappelijk systeem in verandering. 
Naarmate er meer gerealiseerd wordt en tegelijk 
(omdat het altijd om compromissen gaat) meer in
geleverd, wordt het verschil tussen beweging en 
systeem steeds minder zichtbaar. 
In dat opzicht is Kok misschien wel de perfecte re
presentant van de sociaal-democratie na honderd 
jaar beweging. De kop van het politieke systeem 
is bereikt, maar de beweging is daardoor kaler en 
kleurlozer dan ooit. De sociaal-democratie is daar
mee geworden tot wat in vroeger tijden gold als 
een scheldwoord: de zaakwaarnemer en beheer
der van een maatschappij, die in veel opzichten 
veranderd is, en in zijn gemiddelde welvaartsni
veau rijker is geworden, maar in de kern nog 
steeds wordt voortgedreven door geld en macht, 
in onderlinge verstrengeling. 
Het beheer van dat systeem is erop gericht de on-

re verwoord door iemand als 
Brugmans: 'Doel is harmonische 
ontplooiïng van de mens, met als 
middel arbeid en gemeenschap 

en als perspectief: de verruiming van onze levens
horizon'? 
Anders gezegd in de actualiteit van heden: hoe 
verhoudt zich de arbeid-als-middel van Brugmans 
tot de wat schreeuwerige leuze van het paarse ka
binet onder leiding van Kok 'werk, werk, werk!', 
waarachter de onuitgesproken woorden schuil 
gaan 'en anders zult gij niet eten, maar zich voor
al schamen'? Hoe verhoudt zich zo'n leus trou
wens tot een situatie waarin sprake is van econo
misch herstel, van fors winstherstel, terwijl het 
werk met duizenden banen tegelijk verdwijnt? 
Notabene in een situatie die meer en meer demo
gelijkheid biedt het werk, na automatisering en 
mondiale herverdeling, zo te spreiden dat we ein
delijk toekomen aan die verruiming van de le
venshorizon, in plaats van óf te sterven van het 
werk, óf te sterven van verveling en schaamte 
vanwege het ontbreken ervan. Is het misschien zo 
dat de sociaal-democratie zo weinig te melden 
heeft, in een tijd van calculerend burgerschap en 
consumentisme, dat werk noodgedwongen van 
middel tot doel geworden is om de levenshorizon 
te verruimen? 

Processen van doorschietende individualisering 
en overweldigende informatisering, verschijnse-



ien van chauvinisme en intolerantie alsmede vor
men van fundamentalisme, lijken in hun wissel
werking de levenshorizon eerder te verengen dan 
te verruimen. Betrekkelijk nieuwe waarden als 
duurzaamheid, spiritualiteit en individualiteit 
zouden mede daarom moeten worden doordacht 
en verwerkt in een nieuw maatschappelijk ont
werp, in verbinding met 'oude' waarden als soli
dariteit, strijdbaarheid en gemeenschapszin. 
Zo'n gedachte staat natuurlijk haaks op de heer
sende opvatting dat dergelijke ontwerpen passé 
zijn, eigenlijk ook niet meer mogen. Een heersen
de opvatting, die in wezen een keuze is voor, om 
niet te zeggen overgave, aan het ultieme liberalis
me: zoek het zelf maar uit! 

Visie op de toekomst 
Een brede visie, een groot verhaal, het vitaliseren 
van de maakbare samenleving, het is broodnodig. 
Al was het maar omdat die samenleving gemaakt 
wordt door mensen in de dagelijkse strijd voor 
het bestaan, door het bedrijfsleven dat zegt werk 
uit winst te maken, terwijl het in werkelijkheid 
nog steeds winst uit werk (en uit milieuvernieti
ging) maakt. Of door het grote geld, dat in steeds 
grotere golven, ongehinderd door democratische 
controle of zelfs maar statelijke interventies door 
de wereld gaat. Het prijsgeven van de ambitie om 
door democratische en sociale beweging greep te 
krijgen op dat soort jungle-maakbaarheid zou pas 
echt het deficit zijn van waarom het begonnen 
was: recht voor allen, en een politiek bestuur dat 
zich daarvoor garant stelt. 

Het als beweging ontwikkelen van een nieuw ver
haal, een visie op de toekomst is nodig in een tijd 
waarin de verhalen niet meer van hogerhand 
worden aangeleverd. Juist dan ligt de vraag bij de 
mensen zelf, om opvattingen te ontwikkelen, en 
om zich ter realisering daarvan aaneen te sluiten. 
Het gaat om inspiratie die nodig is om het hoofd 
te bieden aan alledaagsheid, aan leven naar be
vind van zaken, aan de benauwdheid daarvan, 
aan eigenbelang en competitie als twee kanten 
van dezelfde medaille, om te ontsnappen aan 
maatschappelijke claustrofobie. 

Een nieuw verhaal zou tegenwicht moeten bie
den tegen dat gevoel dat Marsman verbeeldde: 

Ik sta alleen, geen God of maatschappij 
die mijn bestaan betrekt in een bezield verband 
geen horizon of zee, geen poovre korrel zand 
in 't naamloos wel en wee der brandende woes
tijn. 

Het grote verhaal dat nodig is, is niet gesloten, 
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hoeft dat ook niet per definitie te zijn, maar biedt 
ruimte, biedt aanknopingspunten: voor gedach
tenontwikkeling, voor experiment, voor inzicht in 
eigen en andermans levenswijze, voor cultuuront
wikkeling en cultuurbeleving. 
Een cultuur, waarin sociale beweging geen vies 
woord is, niet synoniem met bekrompenheid en 
defensiviteit, maar staat voor een maatschappij 
dat het beste uit mensen haalt, met een beroep 
op het hoofd maar ook op het hart, omdat men
sen te waardevol zijn om (letterlijk) aan hun lot 
over te laten. 
Een cultuur die meesleept, die bezielt, die mensen 
niet koud laat, omdat het over henzelf gaat: over 
hun vragen, over hun interesses, over hun 
idealen. Een cultuur die probeert het grote ver
haal in het alledaagse leven tastbaar en beleef
baar te maken. Een cultuur die niet alleen het 
denken, maar ook het gevoel in stelling brengt. 

Een gevoel dat door Remco Campert werd ver
woord bij de begrafenis van Joop den Uyl, om dui
delijk te maken dat er meer aan de hand was dan 
het overlijden van een vooraanstaand politicus: 

Het was een levende bende 
in je huis die donkere ochtend 
kinderen spoelden door de kamers 
en vroegen "gaat opa al weg?" 
het huis wrong van liefde 
de gang wierp obstakels op 
toen men je wegdroeg 
de voordeur wilde klemmen 
het huis liet je met moeite gaan 

de dageraad kreeg kleur 
toen je hem voor het laatst 
tegemoet ging 

Een beweging met een gefundeerd appèl, die in 
staat is bij mensen die gevoelens van verbonden
heid op te roepen, en bij hen de diepste vermo
gens aan te spreken om een boodschap te hebben 
aan het gemeenschappelijke. Het is broodnodig 
in een samenleving die in allerlei opzichten aan 
het tweedelen is, die uit elkaar lijkt te vallen. 

Na honderd jaar is dat een slotsom die een beetje 
treurig is en nuchter tegelijk. Het ideaal is dan 
weliswaar niet bereikt, maar ook allerminst ter 
aarde besteld. 
Er is inmiddels gelukkig heel wat meer te verlie
zen dan ketenen, maar er is nog steeds een we
reld te winnen, beter gezegd er is steeds meer één 
wereld nodig! 

Marius Ernsting is redacteur van P&C. 
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De Doorbraak 

In zijn recensie van het boek Honderd jaar sociaal
democratie in Nederland 1894-1994, schrijft Jan 
Blokker (de Volkskrant 21-5-1994), dat in die hon
derd jaren sprake was van een steeds terugkeren
de en schijnbaar onontkoombare 
vete tussen 'zuiverheid' en 'refor-

Traelstra zich ontdeed van de marxistische dwars
liggers rond Oe Tribune, nog niet verwerkt was. 
Maar anderzijds was er de verwachting van een 
vanzelfsprekend bondgenootschap in de strijd om 

de positieverbetering van de ar
beiders, de loonstrijd en de solida
riteit met de vakbonden. misme', tussen 'arbeideristisch 

linksisme' en 'eerzucht naar een 
alomvattende volkspartij'. En dat 
die vete eigenlijk al in Domela 
Nieuwenhuis' Sociaal-Democrati
sche Bond begon. Een minder be
laden woord dan 'vete' is wellicht 

Marjan Lucas Bij de landelijke verkiezingen op 3 
mei dit jaar incasseerde Groen
Links een gevoelige klap. Ze ver
loor één van haar zes Tweede-Ka
merzetels. De PvdA kelderde 
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het woord 'richtingenstrijd', een 
fenomeen waar alle politieke par-
tijen op z'n tijd wel mee te maken hebben. 
In hetzelfde boek pleit Paul Kalma, directeur van 
de Wiardi Beekman Stichting, voor een progres
sieve samenwerking van PvdA, D66 en Groen
Links. Dit vanuit de visie dat anno 1994 'de con
touren van een hervormingspartij die van een 
progressieve volkspartij zijn'. Het is geen nieuw 
pleidooi en in de PvdA vooral hoorbaar na zetel
verlies. Een pleidooi bovendien, waarin de PvdA 
de positie toebedeeld krijgt als spil, als middel
punt, van zo'n nieuwe progressieve en hervor
mingsgezinde partij. Anderen, zoals Groenlinks 
en D66, mogen zich aansluiten. Een arrogantie 
die een echte toenadering, of zelfs maar een ge
zonde dialoog, in de weg staat. 
Met mijn wortels in een van de voorlopers van 
Groenlinks, de CPN, was ik ermee vertrouwd dat 
de PvdA vaak in het centrum van de aandacht 
stond. Toch was er een haat/liefde verhouding 
tussen die twee partijen. Dat heeft alles te maken 
met hun historische band. Enerzijds was er een 
permanent wantrouwen voelbaar. Dit werd vaak 
in CPN-congrestoespraken van vooraanstaande 
partijgenoten uitgesproken, met name over de 
neiging tot 'buigen voor het kapitaal' door de so
ciaal-democraten. Het was alsof de woede als ge
volg van het Deventer-congres in 1909, toen 

enorm, D66 verdubbelde zich 
maar scoorde toch lager dan ver
wacht. De drie progressieve partij-

en profiteerden niet van het verval van het CDA. 
Ze bleven steken op hun traditionele totaalscore 
en ontsnapten wederom niet aan het stramien 
van de communicerende vaten. 
Op het extra congres van Groenlinks, op 26 no
vember 1994, is aan de orde hoe het verder moet 
met de partij, wat de politieke positie van Groen
Links in het hedendaagse krachtenveld is en hoe 
we daarin de komende jaren moeten opereren. 
Hierbij staat ook de progressieve samenwerking 
hoog op de agenda. Groenlinks neemt daarbij 
het totale spectrum, parlementair en buitenparle
mentair serieus. De PvdA is daarbij zeker in het vi
zier, maar ze is niet langer meer dat centrum van 
aandacht, die vanzelfsprekende bondgenoot. Dat 
heeft te maken met verschillende factoren. 

Glazen koepel 
Ten eerste met Groenlinks zelf. Ze koos bij haar 
oprichting in 1989 uitdrukkelijk voor een sociaal
ecologisch en niet, zoals CPN en PvdA. voor een 
sociaal-economisch profiel. Groenlinks wil sociale 
rechtvaardigheid integreren met radicale milieu
politiek en zich niet terugtrekken op één van de 
twee polen 'groen' (zoals De Groenen en in zeke
re zin D66 doen), of 'links' (zoals SP doet en PvdA 
als imago hooghoudt). 



Bas de Gaay Fortmann stelde zich Groenlinks voor 
als moderne beginselpartij met als uitgangspunt: 
de rechten van de mens in combinatie met de 
plichten van de mens jegens de natuur, met als in
spiratiebron het Earth Charter van Rio de Janeiro 
opgevat als de Universele Verklaring van de Plich
ten van de Mens. Dat onderschrijf ik van harte, 
maar ik beschouw Groenlinks toch het liefste als 
programpartij. Een partij voor wie het politieke 
programma punt van vereniging en mobilisatie is. 

Ten tweede schoof de PvdA, met name in de kabi
netsformatie, ver op naar rechts. Ideologische 
concessies, bijvoorbeeld ten aanzien van het 
vraagstuk van nivellering en denivellering, waren 
de prijs voor een paarse coalitie en het premier
schap. We moeten constateren dat de PvdA calcu
lerend en pragmatisch is; de markteconomie als 
een jonge ondernemer omhelst; nauwelijks een 
analyse maakt van de moderne tweedeling in de 
Nederlandse samenleving en overkomt als een 
starre en strak geredigeerde club met alleen Jac
ques Wallage als vrij spreker en Wim Kok als 
streng oplettend toezichthouder. Beloftevolle 
sterren als Karin Adelmund en Sharon Dijksma 
roeren zich nauwelijks, zijn althans niet hoorbaar. 
Jan Pronk lijkt gekoesterd te worden als concen
tratiepunt van de emotie en de internationale so
lidariteit. De 'paarse' PvdA lijkt onder een glazen 
koepel te zitten, in eerste instantie kijkend naar 
de VVD van Bolkenstein, dan naar Wallage en 
Kok, en dan naar buiten. 
'Onder leiding van Rottenberg en Kok is de PvdA 
al enige tijd onherkenbaar als een politieke groe
pering die het verdelingsvraagstuk nummer één 
heeft staan', zo typeerde De Gaay Fortmann de 
partij. Hij stelt dat tegenover werklozen, ouderen, 
migranten, en armen in de wereld, de vraag moet 
gelden 'Waar hebben die mensen recht op?' en 
niet nog slechts de vraag 'Wat kunnen we eventu
eel nog voor hen doen?' Waarschuwende wijsheid 
die niet alleen de PvdA aangaat. De bezieling, de 
verontwaardiging, het ideaal die ik bespeurde bij 
de oude sociaal-democraten op de viering in 
Zwolle, lijkt eruit. Is het een gezonde aanpassing 
aan de calculerende tijdgeest te noemen? 

Tenslotte schoffelden de kiezers op 3 mei het po
litieke spectrum van links tot rechts behoorlijk on
dersteboven. Zij stuurden het derde kabinet-Lub
bers weg, blokkeerden een rechtse meerderheid 
in het parlement en baanden de weg voor een 
'paarse coalitie'. Het CDA ging onderuit, AOV en 
SP verschenen aan het firmament. De kiezers wil
den verandering, maar welke exact is met die 
bonte verzameling van partijen niet helder. 
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Feit is dat D66 zó fors gegroeid is, dat niemand 
het zich kan permitteren deze partij niet serieus 
te nemen. In 'paars' zit een groot D66 en dat 
biedt, met een enorme VVD in de nek, niet bij 
voorbaat de garantie op een consequente 
progressieve politiek. Want als D66 zwak in de 
schoenen staat is het de vraag of de PvdA de rug 
recht houdt. 

Progressief machtsblok 
D66 was altijd, althans in mijn beleving, slappe 
hap. Een club die onbetrouwbaar was in haar po
litieke koers en van een bondgenootschap met 
deze partij was je nooit zeker. Dit gevoel is er nog 
steeds, maar ik nuanceer het enigszins. Ik doe po
gingen hun wankelmoedigheid op het gebied van 
het milieubeleid en hun vallen en opstaan op soci
aal-economisch terrein te zien als charme en flexi
biliteit, als een uitdaging om in debat te gaan en 
bereid te zijn daarbij ook over de eigen Groen
Linkse standpunten open te discussirëen. 
Het prettige voor een oppositiepartij als Groen
Links is dat D66 te beïnvloeden lijkt. Want als de 
progressieve kant van de politieke meetlat die 
kans niet aangrijpt, bijvoorbeeld Groenlinks, 
doet de conservatieve zijde het. Het heeft zin D66 
te porren, zoals in het debat over de toekomst 
van de kerncentrale Borssele. D66 wil wel wat met 
'groen'. De startsituatie zit dus goed. Maar het is 
de kunst om, als ze stoer doen (Borssele, Betuwe
lijn), te voorkomen dat ze alsnog door de knieën 
gaan. Je gaat bij D66 echter geenszins uit van een 
vanzelfsprekend bondgenootschap. Je kunt als 
het ware redeneren: 'alles wat binnengehaald 
kan worden is, voorlopig, mooi meegenomen'. 

Afsluitend is mijn vraag dan ook, of het slechts 
een sterk staaltje van wishfu/1-thinking is dat D66 
straks opschuift naar een plek tussen Groenlinks 
en de PvdA in, als de PvdA verder naar de VVD 
toekruipt. Is het straks niet D66 maar de PvdA die 
de rechterkant van het politieke spectrum op
rekt? 
Als de huidige PvdA nog aanspreekbaar blijft op 
de solidariteit, en deze niet net als de VVD inle
vert voor het marktmechanisme, is er wellicht 
toch ooit te ontsnappen aan het stramien van de 
communicerende vaten. Dan kan er op termijn 
ook zonder een Progressieve Volkspartij met een 
groter progressief machtsblok weerstand gebo
den worden aan de internationale chaos, de eco
logische misstanden en de moderne sociale twee
deling in onze samenleving. 

Marjan Lucas is partijvoorzitter van Groenlinks. 
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Marriage, 
Mathematics, Marxism 

Op stap met de honderdjarige Dirk Jan Struik 

'Zo zou ik ook wel honderd willen worden'. Me
nig keer hoorde prof. dr. Dirk Jan Struik deze 
woorden tijdens zijn recente bezoek aan Neder
land. Het Landelijk Werkcontact 
Geschiedenis en Maatschappelij-

wikkelingen in ons land en ik vroeg hem nogal 
eens naar zijn herinneringen inzake de marxisti
sche beweging. 

Als ik hem vraag naar het geheim 
om honderd te worden, herinnert 

ke Functie van de Wiskunde van 
de Stichting Mathematisch Cen
trum bood de beroemde wiskun-

Joop Morriën 
hij aan zijn uitspraak uit 1984: 
'Marriage, Mathematics, Marxism.' 
"Die uitspraak is een eigen leven 
gaan leiden. Ik ben 70 jaar ge
trouwd geweest en we kregen drie 
dochters, Ruth Rebecca, die profes-

dige op 14 oktober ter gelegen
heid van zijn honderdste verjaar
dag een symposium aan in Am
sterdam. Toen Struik, geboren op 

REPORTAGE 

30 september 1894 in Rotterdam, 
daarvan in de Verenigde Staten 
telefonisch op de hoogte werd gebracht, zei hij 
direct: 'maar dan kom ik zelf ook'. Enige verba
zing bij de organisatoren, want het zou toch een 
hele reis zijn, maar daarna ook blijdschap. Want 
wat is interessanter dan een symposium te hou
den, waarop de geëerde zelf aanwezig is en zijn 
honderdjaarslezing houdt? 

Vorig jaar augustus had hij in talrijke huiskamers 
in ons land al bewondering en verwondering ge
wekt door zijn viefheid, geheugen en heldere 
antwoorden tijdens een vier uur durende televi
siespecial, die de VPRO uitzond. Zijn levensloop 
kwam toen ruimschoots aan de orde: zijn studie, 
zijn hoogleraarschap aan het vermaarde Mas
sachusetts lnstitute of Technology, zijn weten
schappelijke werk en zijn keuzes tegen kapitalis
me en voor het marxisme. Hij vervulde gastcolle
ges over de gehele wereld en keerde van tijd tot 
tijd voor een bepaalde periode, soms tot een jaar 
toe, terug naar ons land. In 1984 was hij nog op 
bezoek met zijn vrouw dr. Saly Ruth Ramler, een 
Tsjechische wiskundige met wie hij in 1923 in 
Praag was getrouwd. Voor het dagblad De Waar
heid had ik toen een vraaggesprek met hen. We 
hadden al een paar jaar een briefwisseling, want 
Struik bleef altijd nieuwsgierig naar politieke ont-
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sor wiskunde in Colorado is, Anne 
Colette, lerares in een plaats vlak 
bij mij en Gwendaly, professor eco-

logie in Nieuw-Zeeland en zeer actief voor een 
atoomvrije zone en voor het milieu. Helaas over
leed vorig jaar mijn vrouw Ruth. Ze werd 99 jaar 
oud. Haar gezondheid was al enkele jaren niet 
best en je weet dat ik in 1989 al alleen voor een 
bezoek naar Nederland kwam. Wat rnathematics 
en marxisme voor me betekenen lijkt me inmid
dels wel genoegzaam bekend." 

Naarmate een vooraanstaande persoonlijkheid 
ouder wordt is er vaker een publieke verjaarspar
tij en dat geldt ook voor Struik. Zo werd er in 
1974, bij zijn tachtigste verjaardag, een dik boek 
met een serie wetenschappelijke, historische en 
politieke essays uitgegeven, onder de titel In ho
nor of Dirk J. Struik. (1) In 1984, bij zijn negentig
ste verjaardag, waren er in de VS een diner en en
kele studiebijeenkomsten. En tijdens het symposi
um in het mathematisch centrum ontvangen alle 
deelnemers de speciale uitgave van het tijdschrift 
Historia Mathematica, dat grotendeels aan de 
honderdjarige is gewijd. (2) 
Velen schieten hem aan, oud collega's en mensen 
die kennis willen maken. Bijkans onvermoeibaar 
heeft hij voor ieder een woord of een herinnering 
en stelt hij vragen. Aan het slot van het symposi
um staat hij voor een overvolle collegezaal zelf 



drie kwartier achter de microfoon. Hij spreekt 

over zijn ouders, over zijn broer Anton, een voor
aanstaande CPN'er, die tijdens de Duitse bezet
ting slachtoffer van de Nazi's werd, over zijn zus
ter Lena, antroposofe en onderwijzeres, die in 
1983 overleed. Hij spreekt over zijn eigen gezin, 
over zijn strijd tegen het fascisme, het vooroor
logse streven naar collectieve veiligheid, dat he
laas in het Westen werd afgewezen. 
Op het symposium van vooral wiskundigen zijn er 
uiteraard anecdotes over beroemde vakgenoten. 
Befaamd is zijn boek Geschiedenis van de wiskun
de, vanuit een marxistische visie geschreven en in 
1948 gepubliceerd. Het boek is nu bijna vijftig 
jaar later nog gangbaar en Struik vertelt, dat het 
inmiddels in achttien talen is vertaald. Professor 
Henk Bos biedt tot slot een glazen bokaal aan, 
vervaardigd door de glaskunstenares Edith Hagel
stange: glaskunst met een grafische kwaliteit en 
helderheid rond zijn drie hoofd-
thema's: marriage, mathematics, 
marxism. Honderd m's hebben er 
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vooral als de man van de leuze 'Indonesië, los van 
Holland"'. 
Wijnkoop heeft de leuze het eerst in De Tribune 
genoemd en verdedigd. 
"Dat kan wel, ja. Je weet dat de bourgeoisie haar 
leuze had: 'Indië verloren, rampspoed geboren'. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam ik in de 
Verenigde Staten deel aan het tegen het fascisme 
gerichte Koningin Wilhelminafonds, aan een 
vriendschapsvereniging Verenigde Staten-Sovjet
Unie en aan nog andere anti-fascistische activitei
ten. De Nederlandse gezant kwam over het fonds 
praten, dat ging goed, maar het is me vooral bij
gebleven, dat hij toen met die bourgeoisie-leuze 
kwam. De Japanse dreiging was toendertijd 
groot. Maar men had geen idee van het Indonesi
sche nationalisme. Toen na de Japanse nederlaag 
de Indonesische Republiek was uitgeroepen, 
sprak ik daarvoor mijn steun uit en heb in Ameri-

kaanse bladen over de Indonesi
sche onafhankelijkheidsbeweging 
geschreven." 

een plaats op gekregen. De hon
derdjarige dankt haar ontroerd. ~oe droom is voor mij Wat bracht je indertijd tot de 

marxistische partij? 
Afschuw van oorlog 

Weken voor zijn komst had Dirk 

niet vermoord' "Mijn afschuw van de oorlog. 

Struik me al geschreven, dat hij 
het Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis (IISG) wilde 
bezoeken en ook meer over het archief van de 
CPN wilde weten. Ik vertel hem, dat er met het 
IISG een afspraak is gemaakt. Hij zegt ook nog 
naar de Hortus te willen. Dat kan ook, want on
danks het drukke program tijdens zijn verblijf van 
enkele weken, is er een dag voor Amsterdam uit
getrokken. 
An, mi in vrouw, en ik halen hem 20 oktober op in 
zijn hotel. Voor we op stap gaan, geven we eerst 
kopieën van enkele stukken, die zich- ook in ko
pie - in het CPN-archief bevinden en afkomstig 
zijn uit het Wijnkooparchief in Moskou. Het be
stuur van het Beheer CPN-archief heeft daartoe 
besloten, opdat Struik zijn eigen stukken kan 
completteren. Het betreft onder meer een brief 
Aan het P.B. der C.P. uit juli 1922 ter begeleiding 
van opmerkingen voor een aanstaande partij
raadsvergadering over dat jaar gehouden verkie
zingen. De opmerkingen getiteld De tactiek van 
de C.P.H. na de verkiezingen zijn er ook. Struik 
kijkt ze vlug door: "Ja, ik herinner me dat, niet in 
detail natuurlijk. Ik zond ze voor de partijraad in 
om een betere discussie te krijgen. Ik ben nooit lid 
geweest van het partijbestuur, maar wel van die 
raad. Ik heb Wijnkoop, aan wie ik deze stukken 
stuurde, goed gekend, maar ben niet echt inten
sief met hem omgegaan. Ik zag hem toen en nu 

Mijn eerste herinnering is aan de 
boerenoorlog in Zuid-Afrika om
streeks 1900. Als jongetje van zes 
jaar vroeg ik mijn vader toen, wat 

oorlog betekende. Dat hoef je tegenwoordig niet 
meer te doen, want oorlog is sinds 1914 een alge
meen begrip geworden, zoiets als bijvoorbeeld 
Stalingrad voor nog weer latere generaties. Toen 
in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, zag ik dat 
de marxistische analyse van de wereldsituatie juist 
was. Op de HBS was ik door mijn leraar Ten Dam 
al met het socialistisch denken in aanraking geko
men en als student kwam ik ook via Ten Dam in 
contact met Van Ravesteyn en andere marxisten. 
In 1915 werd ik lid van de SDP, de marxistische 
partij die door Van Ravesteijn, Wijnkoop en Ceton 
werd opgericht, nadat zij uit de SDAP waren ge
stoten. De SDP veranderde in 1918 haar naam in 
communistische partij. In je artikel in 1989 be
schreef je me als waarschijnlijk het langst levende 
lid uit 1918." 
Ik denk, dat we nu wel kunnen zeggen het langst 
levende lid, zeg ik. 

Prentbriefkaarten 
Op het IISG blijkt men ingenomen met het be
zoek. Mies Campfens en Mieke IJzerman hebben 
het goed voorbereid. In twee vitrines zijn histori
sche stukken uitgestald: handschriften van Marx, 
Kautsky, Trotzky en Domela Nieuwenhuis. Het 
verrast ons, dat Kautsky over een bezoek aan 



Dirk Struik in 1973 

Georgië publiceerde en ook Georgisch had ge
leerd. We zien een geschreven bladzijde uit Marx' 
ontwerp voor het Communistisch Manifest. Dirk 
Struik spreekt over handschriften, die 'veel heb
ben meegemaakt' in de tijd, dat ze werden opge
schreven en over 'de avonturen van de hand
schriften', toen ze tijdens de Duitse bezetting 
werden geconfisceerd, een zwerftocht maakten 
en na de oorlog gelukkig intact in Duitsland kon
den worden teruggevonden. We gaan naar de 
magazijnen met een speciale klimatologische re
geling, waar in dozen archiefstukken van partij
en, bewegingen en personen zijn opgeslagen. 
Voor Struik zijn mappen met brieven van en aan 
Van Ravesteijn, Jan en Annie Romein en Sebald 
Rutgers klaargelegd. Hij kijkt ze met een zekere 
gespannenheid door. In de map Van Ravesteijn 
ontdekt hij ook prentbriefkaarten uit 1923 en 
1924, respectievelijk uit Rome en Göttingen, toen 
hij en Ruth daar met een stipendium voor studie 
en wetenschappelijk onderzoek verbleven. Het 
ontbreekt aan tijd om de brieven te lezen. Hij 
zegt: "Ik heb hem in 1935 voor het laatst gespro
ken. Dat was in hotel Loots aan Hofplein in Rot
terdam. Ruth en ik hadden 1934/35 een sabbatical 
jaar en we woonden toen met onze drie dochters 
in een huurhuis in Haarlem. In 1934 stuurden we 
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hem een kaart, maar het duurde even voor de 
ontmoeting tot stand kwam." Dan ontdekken we 
daarover ineens de kaarten, ook over de afspraak 
in Rotterdam. 
Van Sebald Rutgers is er een dikke map met felici
taties ter gelegenheid van diens 75ste verjaardag 
in 1954. We vinden de kaart, waarmede Struik 
hem vanuit de VS feliciteerde en vertelde, dat hij 
in het derde jaar van zijn schorsing is als gevolg 
van de heksenjacht door de beruchte McCarthy
commissie. (3) "Ik heb een hele correspondentie 
met Rutgers thuis. Hij placht lange brieven te 
schrijven", zegt Struik. De medewerksters van het 
IISG spitsen de oren. Opeens roept Struik: "Is er 
hier een foto van het partijcongres uit 1919 in 
Groningen? Daar was ik aanwezig en er bestaat 
een foto uit zo een geïllustreerd blad, ik geloof 
Het Leven, waarop David en Joos je Wijnkoop cen
traal staan, maar ik rechts achter ook voorkom". 
Het fotoarchief staat op het program, maar eerst 
leidt Mieke IJzerman ons nog naar een soort van 
heiligdom, dat slechts toegangkeiijk is voor enke
len: de kluis met de bijzondere handschriften, zo
als van Marx, Engels en Kautsky. 
De afdeling fotografie is met de laatste verwor
venheden van de computertechniek uitgerust. 
Thea Duiker, leidster van de afdeling, tovert op 
het ene scherm teksten over foto's met Struik en 
op een ander scherm kan desgewenst het beeld 
worden opgeroepen. Op enkele beelden staat in
derdaad Struik. Dan wordt gezocht naar het 
beeld van het partijcongres. Het komt en Struik 
roept: "Ja, dat is 'm. Die man daar rechts, dat ben 
ik." Thea Duiker merkt op, dat nu het bijschrift bij 
de foto nader kan worden aangevuld. 

Henny Buiting luncht mee met ons en de mede
werksters van het IISG. Hij heeft een doorwrochte 
studie geschreven over de richtingen- en partij
strijd in de SDAP in de periode 1900 tot 1909, 
waarin de tribunisten en de latere SDP niet als on
handelbare extremisten worden beschouwd, 
maar als legitieme oppositie. Hij vraagt of Struik 
in november 1918 op het congres aanwezig is ge
weest, waar de naamsverandering van SDP naar 
communistische partij plaats vond. "Dat herinner 
ik me niet", antwoordt Struik. "Het is zeker, dat ik 
niet aan de discussie heb deelgenomen, want dan 
zou ik het nog wel weten". Buiting zegt, dat de 
presentielijst er niet meer is. De enige mogelijk
heid om nog namen van niet-discussianten te vin
den is in nagelaten correspondentie van deze of 
gene, maar dat zou dan wel een toevalstreffer 
zijn. Henny Buiting doet momenteel onderzoek 
naar het maandblad De Nieuwe Tijd. Struik 
schreef daarin in 1917 zijn eerste artikel en in 
1919 een necrologie over de voorman van de 



jeugdorganisatie De Zaaier, Andries van Gooi. 
Struik: "Medewerking is me hoogstwaarschijnlijk 
gevraagd door Pannekoek. Hij had een artikel van 
mijn hand gelezen in het studentenblad Miner
va." 

Rood en Groen 
Tijdens de avondmaaltijd, in een 'Hollands' res
taurant, want Struik wil het liefst Nederlandse 
kost, vertelt hij An en mij over de viering van zijn 
verjaardag in de VS. Dochter Gwendalyn belde uit 
Nieuw-Zeeland. Met dertien leden van de familie, 
de twee dochters en hun gezinnen en ook een 
achterkleinkind, werd bij een Italiaan gegeten. Er 
waren zes publieke vieringen, van een feestelijk 
diner tot symposia. 
Struik ontving ook een gedrukte felicitiekaart uit 
het Witte Huis: 'Hillary and I send our warmest 
congratulations to you on this special day. We 
wish every hapiness as you celebrate this wonder
tul milestone. Bill Clinton'. De tijden van de hek
senjacht zijn dus voorbij. zegt hij, maar het is toch 
een wat formele aangelegenheid, niet het woord 
'honderd jaar' maar een 'special occasion' en een 
'milestone'. De medewerkers van de Universiteits
bibliotheek hadden op een groot stuk karton een 
felicitatie geschreven en er hun handtekening on
dergezet. Een hartverwarmende geste. 
Onvermijdelijk praten we ook weer over 'de we
reld' en de maatschappelijke activiteiten. Struik 
schreef in 1934/35 tijdens zijn verblijf in Neder
land twee boekjes over de marxistische theorie 
onder de naam G. Verborg. "Mijn broer Anton 
had me dat voor Pegasus gevraagd, toen we dat 
jaar in Haarlem woonden. Oe wereldbeschouwing 
van het communisme beleefde één druk, maar 
Het historisch materialisme werd in 1937 her
drukt. Nu beginnen de mensen nog wel eens te
genover mij over die werkjes, die ik in korte tijd 
maakte. Ik verzorgde toen trouwens onder de 
naam P.J.L. Daams ook de Vreemde woordentolk 
voor de arbeidersbeweging." Op de vraag hoe hij 
aan die schuilnamen kwam, moet hij lachen. "In 
een populair wetenschappelijk tijdschrift over 
wiskunde verscheen een probleemrubriek en mijn 
vader, die de oplossingen graag inzond deed dat 
cnder de naam Verborg. Ik vond het toen een 
leuk idee die naam voor mijn boekjes te gebrui
ken. Daams werd door Anton bedacht. Ik herinner 
me trouwens uit 1935 ook een demonstratie in 
Amsterdam, waaraan we meededen. Ik weet het, 
omdat we naar de RAl gingen, waar toen grote 
portretten hingen, niet alleen van figuren uit de 
arbeidersbeweging, maar ook van figuren uit de 
vaderlandse geschiedenis." 
In een brief schreef je me onlangs, dat je het boek 
De vermoorde droom van Hans Olink over het 
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Koezbasproject in de jaren twintig hebt ontvan
gen. Wat vond je van dat boek? 
"Ik kom er maar kort in voor en het gaf me een 
lachbui, dat hij me presenteert als een soort Ro
meo voor de klas in het Alkmaar van 1917. Dat 
was voor mij een nieuwtje. Ik was er scheikunde
leraar en er was maar één jonge dame, die een 
'crush' op mij had en mij een brief schreef, overi
gens over de schoolvereniging Vokzos. Olink 
geeft heel wat belangrijke informatie over de 
toestand in Kemerova, over de Schermerhorns en 
M. Wiessing, maar die heb ik niet gekend, en over 
Rutgers. Maar wat de titel betreft, de droom is 
niet vermoord, al was er in 1989 de ineenstorting 
van Oosteuropese regeringen als gevolg van cor
ruptie en bureaucratie in de heersende commu
nistische partijen en de opvatting, dat socialisme 
tenslotte zou kunnen worden opgebouwd met 
politiestaatmethodes. De Koude Oorlog ver
scherpte die tendenz. De droom is voor mij niet 
vermoord, maar onderbroken. Nee, dat is ook een 
slechte metafoor, als de droom onderbroken 
wordt komt hij niet meer terug. De droom bestaat 
en als de geschiedenis ons iets te zeggen heeft 
dan is het dat er een nieuw en beter socialisme 
moet kunnen groeien met een socialistische be
weging van een nieuw type. Er ontstaat een nieu
we crisis, waarin de aarde zelf wordt bedreigd. 
Rood zal daarom in de toekomst moeten worden 
verbonden met groen. Rood-groen zou nieuwe 
hoop en verwachting kunnen wekken." 

De dag voor zijn terugkeer, op 31 oktober, werd 
in Amsterdam een reguliere vergadering van de 
Koninklijke Nederlandse Academie van Weten
schappen gehouden. Als correspondent en erelid 
woonde Struik deze vergadering, waar enkele 
wetenschappelijke inleidingen werden gehou
den, bij. In de avonduren was er een feestelijk di
ner. De ochtend van zijn vertrek, toen we afscheid 
namen, merkte hij op: "Men zegt wel, dat je naar
mate je ouder wordt steeds meer vrienden ver
liest. Ik heb vrienden verloren. Maar wat me treft, 
is dat je op hoge leeftijd ook nog vrienden in jon
gere generaties erbij kan krijgen." 

Joop Morriën is vaste medewerker van P&C 

Noten: 
(1) For Dirk Struik. Edited bij R.S.Cohen, J.J.Stachel 

and M.W.Wartofsky. Synthese Library, Volume 
61. 

(2) Historia Mathematica. Vol. 21 No.32 pp 245-
399/August 1994. 

(3) Zie: Oe zaak Struik van 1951. In: P&C, 4-1992. 



40 



41 

De Apenkoning 

"Fotograferen opent vele deuren. Je komt in aan
raking met verschillende mensen. Je leert je eigen 
rode draad te vinden en gaat intenser van mensen 
genieten". Lydia van Marissing 
begon drie jaar geleden met fo-

In deze Politiek & Cultuur een aantal mooie foto's 
rondom een opvoering van De Apenkoning, een 
van de bekendste en meest populaire Peking-ope-

ra's van het theatergezelschap van 
Li-Bao-chun uit Taiwan. 

tograferen, nadat ze een oplei
ding aan de kunstacademie in 
Arnhem had afgebroken. Ze ging 
één jaar in de leer bij Vrij Neder
land-fotograaf Bert Nienhuis. 
Met name haar portretten, van 
aidspatiënten, allochtone wer-

Lydia van Marissing 
Het verhaal van Koning Aap kent 
parallellen met de Heilige Graal
verhalen uit onze cultuur. Koning 
Aap of Sun Wu-k'ung is een volks
held. Hij woont in de hemel. De an
dere Koningen vinden hem wild en 

FOTOKATERN 

kende vrouwen of Indonesische 
bejaarden, zijn soms meesterlijk 
en ontroerend. 

Gorbatsjov 
Dat geldt zeker voor haar portretten van de be
kende Chinese schrijfster Jung Chang en Michael 
Gorbatsjov. De ex-president van de Sovjet-Unie 
fotografeerde ze tijdens zijn toer door Nederland 
als voorzitter van het International Green Cross. 
Ze maakte deel uit van een groot gezelschap van 
CNN-journalisten. Gorbatsjov heeft een onuitwis
bare invloed op haar achtergelaten. "Hij heeft 
een fantastisch charisma. Het is een warm, scherp 
mens met veel gevoel voor humor. En absoluut 
een ladykiller". 
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arrogant. Hij wordt gevangen ge
nomen, maar hij krijgt gratie als hij 
bereid is naar de aarde terug te ke-

ren om daar een monnik te begeleiden op zijn reis 
naar het westen (India). Hij moet de monnik hel
pen en beschermen bij de zoektocht naar de heili
ge geschriften. 

De opera gaat over de strijd tussen de Apenko
ning en de andere Koningen. Er zitten veel 
vechtscènes in en er komt veel acrobatiek in voor. 
Het decor is vrij kaal, maar de kostuums zijn erg 
kleurig. De beschilderde gezichten van de acteurs 
zijn kunstwerken op zich. Het schminken van de 
spelers is een tijdrovende en ingewikkelde bezig
heid. 

Jo Janssen is medewerker van P&C. 
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Het spook van het 
• communisme 

De Franse filosoof Jacques Derrida blijft zijn lezers 
verbazen. Derrida, geboren in 1930, geldt als één 
van de belangrijkste 'postmoderne' auteurs, die 
menig intellectueel er in de afge-
lopen jaren toe heeft gebracht 

noodzaak: het gaat om slachtoffers die niet zo
maar voorgoed uit ons gezichtsveld zijn verdwe
nen, maar ons blijvend achtervolgen. 

zijn of haar belangstelling voor of 
'geloof' in de theorieën van Marx 
geleidelijk te relativeren en uit-

Jeroen Bartels 

Het domein waar Derrida zich in 
zijn boek op richt is ook de lezers 
van Politiek en Cultuur vertrouwd. 
Wie de jaargangen van dit blad na-

eindelijk los te laten. Maar nau
welijks lijkt dit proces voltooid of 
Derrida schrijft een boek, Spoken 
van Marx (1 ), waarin hij het den-

FILOSOFIE 
slaat, kan moeiteloos overal de 
sporen van beide bewegingen aan
treffen. Ook in dit tijdschrift is de 

ken van Marx van buitengewoon 
en wezenlijk belang vindt voor 
onze tijd. 

Deze golfbewegingen zouden niet interessant 
zijn, als het alleen maar om modeverschijnselen 
zou gaan. Sterke veranderingen in de publieke 
belangstelling voor bepaalde fenomenen zijn 
niets uitzonderlijks. In Spoken van Marx gaat het 
echter om méér dan alleen een modeverschijnsel. 
Veel mensen in West-Europa konden, met de er
varingen van de Tweede Wereldoorlog nog vers 
in het geheugen, instemmen met de woorden van 
Merleau-Ponty dat het denken van Marx de niet 
overschrijdbare horizon van onze tijd vormde. Het 
marxisme leverde immers niet alleen een mooi 
ideaal, maar beloofde ook een duidelijk zichtbare 
weg aan te wijzen die bewandeld kon worden om 
dit ideaal ooit te kunnen verwerkelijken. 
Aan de andere kant spreekt Derrida in zijn boek 
niet over Marx, zonder op hetzelfde moment uit
drukkelijk stil te staan bij de miljoenen slacht
offers van regimes die zich beriepen op het 
marxisme. Dat velen in West-Europa zich gedwon
gen zagen afstand te nemen van allerlei marxisti
sche leerstelligheden, toen de gruwelijke gege
vens eenmaal langs alle poriën begonnen binnen 
te dringen, is niet alleen maar toevallig. Ook deze 
beweging van terugtrekking kent een eigen 
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beweging van de terugtrekking de 
laatste jaren dominant. Vanuit 
deze optiek loont het de moeite 

aandacht te schenken aan deze studie. We 
stuiten op aspecten van onze eigen geschiedenis 
en van onze verwerking van deze geschiedenis. 

Perpetuum mobile 
Derrida's schrijfwijze is voortdurend provocerend. 
Zijn boek is een rijke, complexe en daarom ook 
vaak lastige verzameling teksten die de lezer nau
welijks of geen houvast biedt. 
Dat blijkt al direct in het begin van het boek. Der
rida draagt zijn schrijven op aan Chris Hani, die 
enkele dagen tevoren, op 10 april 1993, in Zuid
Afrika werd vermoord. Deze passage ontroert, 
omdat er iets gebeurt dat tegen de neiging van 
de schrijver lijkt in te druisen. Derrida is allergisch 
voor algemene begrippen en idealen, die over de 
levende mensen heenreiken en hen van hun eigen 
onherleidbare waarde beroven. Mensen zijn 
uniek; zij zijn meer of zouden in ieder geval altijd 
meer moeten zijn dan een symbool. Maar toch 
moet hij tegelijkertijd erkennen, dat hij Chris Hani 
eert als communist. Dit is een tegenspraak, die 
Derrida welbewust in stand houdt. 
Het effect van deze schrijfwijze, die exemplarisch 
is voor de benadering van Derrida, is vooral een 
heilzame verwarring bij de lezer. Zijn stijl werkt 
sterk ontregelend. Hij slaat de lezer haast syste-
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matisch alle vertrouwde concepten uit handen, 
omdat hij steeds laat zien hoe weinig geschikt 
deze concepten zijn. Toch kan hij er zelf ook niet 
omheen om bepaalde begrippen te gebruiken. 
Maar begrippen breken bij Derrida voortdurend 
open. Zij fragmenteren zich, openen voortdurend 
perspectieven op nieuwe betekenissen en weer 
andere begrippen. Derrida wil de lava van het 
denken zo lang mogelijk vloeibaar en flexibel 
houden. 

Dit heeft alles te maken met Derrida's opvatting 
over taal. Hij ondergraaft de gangbare opvatting, 
waarin taal een representatiemiddel, een door
geefluik is tussen bewustzijn en werkelijkheid. 
Derrida gaat niet meer uit van een dergelijke 
tweedeling. Hij vat taal op als een autonoom net
werk van steeds veranderende betrekkingen tus
sen tekens. Taal is volgens Derrida een perfect 
perpetuum mobile, een eeuwig 
bewegelijk spel van interne ver-
wijzingen en wisselende combina-
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van Derrida, het volgende citaat: "Het zal altijd 
onjuist zijn om Marx niet te lezen en te herlezen 
en om niet over Marx te discussiëren. Dat wil zeg
gen, dat we ook sommige anderen moeten lezen 
- en dit lezen en deze discussie moet buiten het 
kader van welke school'lectuur' en school'discus
sie' dan ook plaats vinden. Het zal een steeds ern
stiger fout blijken, een gebrek aan theoretische, 
filosofische en politieke verantwoordelijkheid. 
Vanaf het moment dat de dogma-machine en de 
'marxistische' ideologische apparaten (staten, 
partijen, cellen, vakbonden en andere productie
plaatsen van leerstelligheden) op het punt staan 
te verdwijnen, hebben we geen enkel excuus 
meer, alleen nog maar een alibi, om ons aan deze 
verantwoordelijkheid te onttrekken. Zonder deze 
hernieuwde aandacht is er geen toekomst. Niet 
zonder Marx, geen toekomst zonder Marx. Zon
der de herinnering aan en de erfenis van Marx: in 

ties. Omdat betekenissen (begrip
pen, opvattingen, interpretaties 
enz.) niet opgesloten liggen in 
losse woorden, maar produkten 
zijn van het gehele taalsysteerr:, 
zijn ze nooit 'af', en kunnen ze 

ieder geval van een bepaalde 
Marx, van zijn genie, van tenmin
ste één van zijn geesten. Want dit 
is onze hypothese of liever het 

'Historische studie van de standpunt dat we innemen: er is 

d . er altijd meer dan een, er moet er 
erfenis van Marx is no 19' meer dan een zijn." {p. 36) 

niet voor eens en voor altijd wor-
den vastgelegd. Integendeel, te-
kens gaan voortdurend weer andere verbindin
gen aan met andere tekens binnen het taalsys
teem. Betekenissen ontstaan pas binnen dit 
steeds veranderende patroon van interne verwij-
zingen. 
Hierdoor kan geen theorie, interpretatie of ziens
wijze ooit met recht claimen definitief te zijn en 
volledig waar. Als het besef van deze principiële 
openheid van alle interpretaties wegvalt, wordt 
het denken dogmatisch. Het dogmatische denken 
gaat uit van de veronderstelling dat betekenissen 
definitief vaststelbaar zijn. Daarbij wordt dan ge
claimd dat wat met behulp van deze definitieve 
interpretatie wordt verklaard ook praktisch kan 
worden beheerst. Derrida's opvattingen over taal 
houden in dat zowel onze kennis als onze prakti
sche beheersing van de werkelijkheid nooit alles
omvattend, 'totalitair', kunnen zijn. 

Beweging en verandering 
Wanneer Derrida over Marx en over het marxisme 
schrijft, keert hij zich dan ook steeds tegen alles 
wat doet denken aan partijdoctrines, leerstellig
heden, ideologische scholen, maar hij stelt tegelij
kertijd met nadruk dat het, juist in onze tijd, be
langrijk is om Marx (weer) te lezen. 
Om een indruk te geven van de geheel eigen stijl 0 

0 

De stijl lijkt zich als een woeste 
bergbeek voort te bewegen, via 
tomeloze associaties. Tegelijk 
hoort men een onmiskenbaar be-

zwerende toon. De raadsels worden er voor de le
zer niet minder op. Waarom spreekt Derrida (voor 
veel lezers onverwacht) weer voortdurend over 
Marx, waarom zou er geen toekomst mogelijk 
zijn zonder Marx en waarom moet het er dan 
meer dan één zijn? Is één Marx, 'om te beginnen', 
al niet genoeg? 

Derrida heeft verschillende redenen om over 'de 
spoken van Marx' te schrijven. In de eerste plaats 
heeft Marx ooit zelf één van de bekendste spoken 
in de geschiedenis geïntroduceerd. Het Manifest 
van de Communistische partij (1848) van Marx en 
Engels begint met de woorden: 'Een spook waart 
door Europa - het spook van het communisme. 
Alle machten van het oude Europa hebben zich 
tot een heilige drijfjacht tegen dit spook verbon
den .. .'. Derrida zou Derrida niet zijn, als dit ene 
spook niet ter plekke vele andere spoken zou ge
nereren. Er is niet één theorie van Marx, maar er 
zijn er verschillende en die zijn niet tot een afge
ronde, definitieve theorie te reduceren. Dit lijkt 
me een belangrijke gedachte, die kan voorkómen 
dat men van theorieën gesloten, dode staketsels 
maakt, die niet meer verder worden bewerkt en 
ontwikkeld. 



Een tweede en belangrijker argument om over 
Marx en zijn spoken te schrijven is gelegen in de 
metafoor van het spook zelf. Derrida schrijft in 
zijn boek over onze tijd die 'uit zijn voegen' is. De 
gedachte van volledige aanwezigheid die tradi
tioneel verbonden wordt met het begrip tijd (we 
spreken immers over het heden als over de 'te
genwoordige tijd', de tijd die aanwezig is) berust 
op een illusie. Het heden is in onze beleving geen 
massief moment, dat we in bezit hebben en kun
nen beheersen: het is tot in de kern gebroken. 
Nooit is iets geheel aanwezig, geheel zinvol; niets 
is geheel in onze macht, beheersbaar. Er is altijd 
een 'tekort'. Ons bestaan is in elke vezel een his
torisch bestaan, zij dwingt ons tot beweging en 
verandering. 
In zijn boek wordt dit thema van de tijd, dat bij 
Derrida al eerder een centrale plaats innam, (glo
baal) maatschappelijk ingekleurd. Derrida ge
bruikt bij de uitwerking van deze 
gedachte termen met een e
thisch/politieke strekking: het 'te-
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Zijn schrijfwijze, waarin bijna uitsluitend de ver
schillen, veranderingen en breukvlakken zicht
baar worden gemaakt, heeft echter nog een an
dere functie. Derrida wil niet alleen verstarde 
theorieën en overtuigingen ondermijnen, hij wil 
allereerst een wijze van denken, die steeds - en 
op welk terrein dan ook- zal uitlopen op de vor
ming van dogma's, prikkelen en irriteren. Hij reikt 
middelen aan om het denken in beweging te 
brengen of te houden. Onder de vele versteende 
dogma's en praktijken, die hij wil laten dansen, 
neemt het marxisme (beter nog: de vele marxis
mes) een zeer prominente plaats in. 
Dat Derrida zo consequent en exclusief de nadruk 
legt op verandering en op de veelheid van vor
men en dat zoveel lezers deze benadering blijken 
te verwelkomen, laat zien in welke mate het 
marxisme en de politieke systemen die zich op dit 
marxisme meenden te moeten beroepen in de 

ogen van velen waren versteend. 
Geheel in de traditie van Nietz
sche, 'de filosoof met de hamer', 

kort' is een tekort aan rechtvaar
digheid en gerechtigheid (p. 44). 
In dezelfde context schrijft hij 
over de hedendaagse sociale pro
blemen en wijst hij op onze theo
retische, filosofische en politieke 
verantwoordelijkheid (p. 35). Dat 

'Links moet zijn verleden 
laat Derrida zien dat het gewicht 
van grote, massieve concepten 

· 1 / h , steeds opnieuw zowel in de theo-
met te ang ontv uc ten rie als in de praktijk een feitelijk 

het kapitalisme, de vrije markt, 
het economische en politieke liberalisme voor
goed hebben overwonnen, wordt door Derrida 
verstoord door te wijzen op het spook van Marx. 
We zijn of we het nu willen of niet de erfgena
men van Marx. We kunnen het spook van het 
communisme wel proberen te bezweren, maar de 
inspanning van de bezwering toont slechts de blij
vende werkzaamheid van het spook. De ('vele') 
gedachten die aan het communisme ten grond
slag liggen verwijzen tegenover het triomfalisme 
van het kapitalistische systeem blijvend naar de 
reële mogelijkheid van emancipatie. 

Versteende dogma's 
Derrida maakt het de lezer niet gemakkelijk. In de 
Griekse mythologie bestaat er een god, Proteus, 
die telkens van gedaante verandert, wanneer ie
mand hem dreigt in handen te krijgen. Derrida 
kiest bewust voor een soortgelijke methode. Het 
nadeel van deze methode is het op de loer liggen
de gevaar van wolligheid en onduidelijkheid, 
waaraan de auteur in kwestie lang niet altijd ont
snapt. Het voordeel is de bewegelijkheid van be
grippen en de noodzaak voor de lezer om voort
durend waakzaam mee te denken, omdat men 
anders het spoor (een centraal begrip bij Derrida) 
bijster raakt. 
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aanwezige rijkdom aan vormen 
en nuances dreigt te verstikken. 
De herkenning en het enthousias-
me die deze wijze van denken in 

brede kring heeft opgeroepen maakt slechts de 
ernst van de ervaren verstarring en onderdruk
king zichtbaar. 

Pas nadat dit laatste volledig is erkend en de ster
ke belichting van de vele verschillen, de verbrok
keldheid en fragmentering op alle niveaus tegen 
deze achtergrond is gewaardeerd, ontstaat de no
dige ruimte -dit is tenminste bij mij het geval -
om ook kritische opmerkingen te maken bij de 
werkwijze van Derrida. Bij Derrida neemt deze ac
centuering van veranderingen, breuken en trans
formaties in ontwikkelingen een zo centrale 
plaats in, dat hij de neiging heeft theorieën 
slechts aan de hand van dit criterium te beoorde
len. Marx brengt het er bij hem in dit opzicht 
goed van af, al moet hij regelmatig de levende en 
genuanceerde methode van Marx in bescherming 
nemen tegen diens doctrinaire kanten. Marx 
komt er zó goed van af, dat de metafoor van het 
spook van Marx, het spook van het communisme, 
meestal (want bij Derrida zijn er altijd verschillen
de betekenislagen) staat voor het ideale en na te 
streven vermogen-in-het-algemeen om met ver
anderingen om te gaan en op een open en niet 
dogmatische wijze in te spelen op maatschappelij
ke problemen. 



De inhoudelijke kant van Marx' theorieën valt bij 
Derrida haast helemaal weg, omdat hij vooral oog 
heeft voor de vorm: de beweeglijkheid en wend
baarheid van denken. Derrida prijst in Marx voor
namelijk de man van de kritiek: de theoreticus die 
heeft laten zien dat onze produktiewijze structu
reel berust op verhoudingen van uitbuiting. In de 
revolutie die Marx voor ogen heeft, om aan deze 
uitbuitingsverhoudingen een einde te maken, ge
looft Derrida niet. Er zijn volgens hem geen de
finitieve oplossingen. Er is slechts de blijvende 
noodzaak van kritiek. 
Marx' specifieke theoretische bijdragen worden 
door Derrida nauwelijks besproken en zijn ook 
niet vanuit Derrida's optiek bespreekbaar. Dit 
vind ik zeer onbevredigend, temeer omdat Derri
da pleit voor een kritische studie van de erfenis 
van Marx, waarbij men zich onder meer reken
schap zou moeten geven van de veranderde histo
rische omstandigheden (p. 101, 119). Wie pleit 
voor een voortdurende transformatie van de 
marxistische theorie, moet theoretische kennis 
hebben van wat precies veranderd moet worden 
en in welke richting. Derrida doet op deze gebie
den geen uitspraken. Vermoedelijk hangt dit sa
men met zijn exclusieve aandacht voor de taal als 
systeem van nooit fixeerbare betekenissen. Als re
medie tegen dogmatische verstarring verdient 
deze aandacht aanbeveling, maar wie zich bij de 
analyse van maatschappelijke problemen zo uit
sluitend op 'verschillen' richt en op de fragmente
ring van processen, verliest kennelijk het instru
mentarium om op dit terrein ook verbanden en 
samenhangen waar te nemen en te verklaren. 

Kritische discussie 
Derrida's verzet tegen massieve concepten en be
naderingen richt zich niet alleen tegen verstarrin
gen van het marxisme, maar evenzeer tegen het 
economische systeem, dat door Marx en in de 
marxistische traditie wordt gekritiseerd, en tegen 
de critici die 'het einde van de geschiedenis' en de 
definitieve overwinning van de vrije markt en het 
liberalisme proclameren. Derrida is van mening 
dat het spook van het communisme geenszins is 
verjaagd, zoals veel mensen na de ineenstorting 
van de communistische regimes in Oost-Europa 
denken. In zijn ogen laat dit spook zich ook niet 
meer verjagen, omdat het deel uitmaakt van onze 
tijd. Alleen regimes die zich beroepen op verstar-
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de communistische principes om hun macht vast 
te kunnen houden, laten zich verjagen. 

De stelling van Derrida dat het spook van het 
communisme zich niet laat verjagen is in onze tijd 
langzamerhand ongebruikelijk en tegendraads. 
Soms lijkt het of de tijd van 'geloof' in de theo
rieën van Marx alleen maar heeft plaatsgemaakt 
voor een nieuwe tijd van weer een ander geloof: 
het geloof dat theoretische aandacht voor het 
werk van Marx niet (meer?) hoeft en niets ople
vert. Maar geloof en ongeloof lijken nog te veel 
op elkaar. Het wordt hoog tijd dat we leren beide 
geleidelijk te vervangen door serieuze studie en 
een kritische discussie. Derrida is van mening dat 
het huidige dominante kapitalistische systeem 
geen weg te bieden heeft die naar een voor men
sen leefbare toekomst leidt. De impasses en de 
structurele onrechtvaardigheid van onze maat
schappij maken grondige veranderingen noodza
kelijk. Hij spreekt daarom over de theoretische, fi
losofische en politieke verantwoordelijkheid die 
we hebben om kritisch naar wegen te zoeken die 
wèl hoop bieden. Zijn pleidooi voor hernieuwde 
aandacht voor Marx getuigt van een zekere moed 
en onafhankelijkheid van geest. 
Op dit ogenblik hebben we geen instrumenten 
om onze maatschappij te analyseren en lijkt zelfs 
de wil tot een dergelijke analyse te ontbreken. 
Links moet zijn verleden niet te lang ontvluchten 
en vergeten. Dit verleden moet juist worden toe
geëigend en verwerkt. Daar hoort bij. dat men 
ook de theoretische traditie, waar men uit voort
komt, bewerkt en verwerkt in plaats van ver
dringt. Wanneer we werkelijk afscheid willen ne
men van de pijn en de desillusies van het verle
den, dan is het nodig zich met dit verleden en met 
de oorzaken van deze desillusies bezig te houden, 
zodat nieuwe desillusies kunnen worden verme
den. De theoretische aandacht in Nederland voor 
het eigen 'marxistische' verleden is helaas nog 
steeds flinterdun. 

Jeroen Bartels is redacteur van P&C 

Noten: 
(1) Jacques Derrida, Spectres de Marx. L' Etat de la 

dette. Ie travail du deui/ et la nouvelle Interna
tionale. Editions Galilèe, Paris 1993. 
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Koloniale oorlog 

In december is het vijfenveertig jaar geleden dat 
tijdens de Ronde Tafel Conferentie tussen Neder
land en Indonesië een overeenkomst werd onder-
tekend, waarmee de Nederlandse 
militaire en politieke nederlaag 

heimhouding op de CIA-documenten uit die pe
riode is onlangs opgeheven. In een van bevriende 
zijde aangereikt exemplaar, gedateerd op 27 ja-

nuari 1949, worden de overwegin
gen opgesomd. In de samenvatting 

werd bezegeld. Indonesië bleef 
weliswaar nog door talrijke bepa
lingen en verplichtingen aan Ne
derland gebonden, maar de di
recte koloniale zeggenschap 
werd afgesloten. De nieuwe natie 
werd als zelfstandige staat lid van 

Joop Morriën 
staat te lezen: "De 'politionele ac
tie', die Nederland op 18 december 
ontketende, heeft verreikende ge
volgen in termen van Amerikaanse 
veiligheidsbelangen. De plotselin
ge, maar ingecalculeerde Neder-

HISTORIE 

de Verenigde Naties. Er waren 
iets meer dan vier jaar verlopen 
sinds de geboorte van de Indonesische Republiek 
en een jaar sinds de laatste Nederlandse poging 
om door een militaire ingreep deze Republiek te 
vernietigen. 
In de tweede helft van december 1948 was er in 
Den Haag en Djakarta nog een jubelstemming 
ontstaan, nadat in een soort Blitzkrieg de toen
malige republikeinse hoofdstad Jogjakarta werd 
bezet en Indonesische regeringsleiders (Sukarno, 
Hatta, e.a.) zich hadden laten arresteren. Al spoe
dig bleek echter dat er sprake was van een Pyrrus
overwinning. De Nederlandse regering en de mili
taire top in Batavia (Jakarta) hadden in alle op
zichten verkeerde inschattingen gemaakt. De 
kracht van het Indonesische nationalisme en de 
Indonesische guerilla, die door ononderbroken 
activiteiten tot veel slachtoffers leidde, was on
derschat. Dat gold eveneens voor de internationa
le situatie, waarin de Aziatische landen in op
komst waren en op steun van de toen krachtige 
Sovjet-Unie konden rekenen. De VS maakten zich 
hier bezorgd over en keerde zich tegen de Neder
landse actie. 

CIA-rapport 
Dit blijkt ondermeer uit een speciaal rapport van 
de Amerikaanse Inlichtingendienst CIA. (1) De ge-
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landse stap heeft: het koloniale 
probleem in het Verre Oosten 
scherp in de aandacht gebracht; 

het prestige van de VN verzwakt; kan ernstig de 
bijdrage van zowel Nederland als Indonesië aan 
politieke stabiliteit in de wereld en voor econo
misch herstel in gevaar brengen; kan de aanzet 
hebben gegeven tot het ontstaan van een Pan
Aziatisch blok, dat erg vijandig tegenover de Ver
enigde Staten kan worden; en heeft de Sowjet
Unie een krachtig propagandawapen in handen 
gegeven." 
In het document werd vastgesteld, dat de 'politio
nele actie' de volledige vernietiging van de Repu
bliek als politieke eenheid ten doel had. Er werd 
echter op gewezen, dat "de Republiek genoeg 
militaire kracht en politieke steun heeft opge
bouwd om verscheidene jaren guerilla-acties uit 
te kunnen voeren". Onder die omstandigheden 
kon worden verwacht, dat de "wijdverspreide sa
botage en terroristische activiteiten onder repu
blikeinse leiding de Nederlanders zullen verhinde
ren ook maar enige actieve graad van politieke 
stabiliteit te bereiken". De vrees werd uitgespro
ken, dat "revolutionaire nationalisten" voor "ge
matigde nationalisten" de boventoon zouden 
gaan voeren. 
Volgens het rapport had de Nederlandse regering 
in eigen land, ondanks de kritiek in het buiten
land, steun van de meerderheid van de bevolking. 



Maar: "Als de militaire operaties voortgaan, zal 

de ontevredenheid met de regeringspolitiek en 
de verdeeldheid tussen I inks- en rechtsgeoriën
teerde groepen zeer waarschijnlijk groeien. Daar
om kan op de lange duur worden verwacht, dat 
het in Nederland moeilijker zal worden een sta
biele regering te handhaven". Er werd bovendien 
gewezen op de noodzaak om voor onbepaalde 
tijd een groot leger in Indonesië te houden, dat 
een zware financiële belasting zou gaan beteke
nen. De militaire uitgaven beliepen reeds 19 pro
cent van de begroting, een belangrijk deel daar
van bestemd voor de strijdkrachten in Indonesië. 
"Bovendien kan een doeltreffende inzet van Ne
derlandse troepen in enigerlei Westeuropees de
fensiesysteem voor onbepaalde tijd worden ver
traagd als gevolg van dit gebruik", aldus het rap-
port. 

Minachting 
Op zichzelf waren deze conclusies voor ieder wel
denkend mens niet bepaald opzienbarend, maar 
de Nederlandse regering en het merendeel van 
haar diplomaten volhardden in koloniale 
hoovaardigheid. Dat blijkt ook duidelijk uit deel 
18 van de Officiële bescheiden inzake de lndone
siëpolitiek, die de periode 1 maart 1949 tot 31 mei 
1949 beslaat. (2) 
De Nederlandse regering toonde zich veronge
lijkt, dat zij in de VN scherp werd gekritiseerd en 
noch van de VS noch van Groot-Brittannië, die ui
teraard zo hun eigen economische en strategische 
belangen hadden, bijval kreeg. Ook bleef de 
steun uit van de door de Nederlandse regering 
zelf opgezette deelstaten als Oost-Indonesië en 
Atjeh, die in een Bijzonder Federaal Overleg (BFO) 
waren verenigd. En dit terwijl de bestuursambte
naar Van der Velde waarschuwde (ten aanzien 
van Atjeh, waar hij verbleef) dat "de kracht en de 
invloed van republikeinse gedachte" werd onder
schat. "Er is naar mijn bescheiden mening geen 
schijn van kans, dat Atjeh tot samenwerking zal 
komen met de federale gebieden, alvorens een 
politieke overeenstemming is bereikt met de re
publiek." 
Toen de voorbereidingen voor een RT -Conferen
tie in overleg met de VN op gang moesten wor
den gebracht, wilde de BFO daaraan niet deelne
men zonder de Republiek. De Nederlandse onder
handelaar Van Roijen schreef op 12 maart aan mi
nister Stikker van Buitenlandse Zaken, dat "wij 
ons moeten realiseren, dat de gehele grondslag 
van onze politiek is gewijzigd", nu de Federalis
ten zich al min of meer in het front van Amerika, 
de Commonwealth, de Aziatische wereld plus de 
Republiek hebben geschaard. In een andere brief 
van die datum merkt hij op: "Ik meen er goed aan 
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te doen te wijzen op de tegenstrijdigheid van de 

informaties, welke ik over de militaire situatie in 
Indonesië van de zijde der Regering heb ontvan
gen." 
Er bestond bij de legerleiding in Batavia en bij Ne
derlandse ministers grote minachting voor de Re
publiek. Generaal Spoor uitte de derde week in 
maart nog de vrees, dat "de kliek van leidingge
vende Republikeinse intellectuelen weer vrij 
komt". Hij wekte aanvankelijk de indruk, dat het 
militair goed ging en Den Haag geloofde hem. 
Toen vrijlating van de gevangen Indonesische mi
nisters en hun terugkeer naar Jogjakarta ter spra
ke werd gebracht, schreef minister Van Maar
seveen aan Beel (Hoge vertegenwoordiger van de 
Kroon): "De Nederlandse regering kan niet toe
staan, dat de Republikeinse Regering naar Djocja 
terugkeert. temeer niet nu door de gebeurtenis
sen van 1 maart jl (toen Indonesische troepen in 
Djocja een aanval ontketenden JM) weer is ge
toond, waartoe dit zou leiden. Een dergelijke te
rugkeer zou ook voor de troepen in Indonesië 
naar mijn oordeel psychisch onverdragelijk zijn." 

Rood-witte vlaggen 
Het moreel van de Nederlandse eenheden was 
echter al flink aangetast door de voortdurende 
guerillastrijd, die als gevolg van een verkeerde 
strategische inschatting niet afdoende kon wor
den bestreden. Ministers en generaals werden er
mee geconfronteerd, maar in het openbaar de
den zij er het zwijgen toe en Van Roijen werd van 
tegenstrijdige berichten voorzien. Nederlandse 
jonge mannen waren de pineut, maar het mocht 
tegenover de bevolking niet bekend worden! Op 
9 maart schreef Be el aan Van Maarseveen: "Ik 
moge de aandacht erop vestigen, dat- wat onze 
troepen zelf en ook het KNIL betreft - de span
ning het breekpunt nadert. Meerdere gevallen 
van weigering te patrouilleren in West-Java ge
ven de laatste dagen ernstige zorg. De moed 
wordt opgegeven en men gelooft niet meer in de 
noodzaak van het verder vervullen van een taak. 
Dit verschijnsel is hoogst ernstig, temeer aange
zien de subversieve actie van Republikeinse zijde 
steeds intensiever wordt en uit intercepten blijkt, 
dat in de eerstvolgende dagen en weken waar
schijnlijk voorvallen als in Djokja plaats vonden, 
verder kunnen worden verwacht." In latere bood
schappen bracht ook generaal Spoor het moreel 
ter sprake en Be el schreef nog eens: "Het meren
deel der troepen dreigt in te storten". 

Tijdens een buitengewone ministerraad van 24 
maart drong premier Drees er blijkens de notulen 
"met nadruk op aan voorzichtig te zijn met de pu
blicaties omtrent militair optreden in Indonesië. 



Als voorbeeld haalt de spreker aan, dat door de 
radio de militaire verliezen worden geaccentu
eerd. Minister Joekes wijst op de berichten, vol
gens welke verschillende Republikeinse troepen 
zijn "vernietigd" of "geliquideerd". Spreker acht 
deze publikaties onjuist, doch vraagt ook bijzon
dere aandacht voor de feiten zelf. 
Het is thans onvoorstelbaar hoe de binnenlandse 
autoriteiten tot op het belachelijke af een anti-re
publikeinse houding innamen en de oorlog bui
ten de publiciteit wilden houden. 
Een voorbeeld hiervan vindt men in publikaties 
van de Nederlandse Vrouwen Beweging (NVB) uit 
die tijd. Op 8 maart 1949 vierde de NVB, die zich 
tegen de troepenzendingen en de oorlog verzet
te, in Amsterdam de Internationale Vrouwendag. 
De NVB kreeg geen toestemming voor een de
monstratietocht vanaf de Dam naar het Amstel
veld. Als plaats van vertrek werd de Westermarkt 
aangewezen, maar het was verboden in leuzen en 
redevoering punten op te nemen over Indonesië, 
de oorlogsbegroting en de oorlogsdreiging! Na 
herhaald overleg met de spreekster, Annie Gelok, 
werd voorgesteld dat "indien deze punten niet in 
opruiende of revolutionaire zin zouden worden 
aangehaald, van politiezijde een soepele houding 
kon worden betracht." Men wilde in de stoet 
vlaggen van diverse landen meegdragen, maar er 
mochten geen rood-witte vlaggen, de vlag van de 
republiek bij zijn. De politie zag erop toe, dat de 
rood-witte vlaggen niet werden ontplooid en op
gerold werden meegenomen(!). 

Gruwelcampagne 
Intussen groeide de onrust onder de bevolking. 
De regering had toegezegd, dat niemand voor 
langer dan twee jaar zou worden uitgezonden, 
maar deze toezegging werd geen gestand ge
daan. Er konden geen eenheden worden gemist 
en de legerleiding voelde zich in een dwangposi
tie. De bronnenpublikatie bevat een nota van het 
hoofd van de sectie G3 (inlichtingendienst) van de 
Generale Staf in Nederland (31 maart 1949 'Zeer 
geheim') aan minister van Oorlog Schokking. 
Hierin staat: "Ook wat Nederland betreft, oefent 
de ongunstige loop van zaken in Indonesië zijn in
vloed uit. De oorzaken van de minder goede 
stemming waren: de onzekere vooruitzichten in
zake het Indonesische vraagstuk; de hoge verlies
cijfers onder de troepen in Indonesië; de in fel
heid steeds toenemende anti-propaganda, waar
van de jongste 'gruwelcampagne' een voornaam 
onderdeel is en de minder opgewekte klinkende 
inhoud van de correspondentie van in Indië ver
toevende militairen." 
Troepenverschepingen naar Indonesië vonden 
nog steeds plaats, maar het aantal militairen, dat 

52 

1-

-' 
0 
a. 

niet van inschepingsverlof terugkeerde ('deser
teurs') nam weer toe. Het publiek vroeg zich, al
dus de nota, steeds meer af: 'Waartoe dient dit al
les eigenlijk?' en 'Waarvoor zijn deze soldaten ei
genlijk gevallen'. Letterlijk staat in deze nota: 
"Deze vragen worden ook elders, en zeker niet 
minder klemmend, gesteld. Van de zijde der CPN, 
en daarmede, wat hun activiteit betreft, parallel 
lopende organisaties, wordt deze innerlijke onze
kerheid bij het publiek op geraffineerde wijze 
aangewakkerd. Gretig wordt daarbij gebruik ge
maakt van talloze publicaties omtrent vermeende 
(! JM) gruwelen, welke door de Nederlandse troe
pen in Indonesië zouden zijn bedreven. Blijkens 
ontvangen inlichtingen blijkt deze gruwelcam
pagne niet zonder uitwerking." Het hoofd van G3 
wees op de "weinig opgewekte berichten weder
zijds" en op een slechte stemming "aan weerszij
den van de postverbinding". 
Premier Drees had in een kabinetsvergadering al 
gezegd, dat men de repatriëring moest doorzet
ten. Uit brieven, die hij ontving bleek dat "wan
hoop en angst in de Nederlandse gezinnen toene
men". Minister Van Maarseveen schreef aan Beel 
over "toenemende spanningen inzake de repat
riëring", die de regering zou noodzaken per 1 
juni opheffing van de repatriëringsstop bekend te 
maken. Maar dan zou ook bij wijze van spreken 
op 1 juni het eerste schip met "hoofdzakelijk vali
de repatrianten" uit Priok moeten vertrekken. 
(Tot nu toe waren alleen schepen met gewonden 
en psychisch geknakte militairen teruggekomen). 

Het verzet tegen de troepenzendingen en voor de 
leuze De troepen terug werd vooral door CPN, de 
vakcentrale EVC, de jongerenorganisatie het 
ANJV en de NVB gevoerd en dat bleef duidelijk 
niet zonder effect. Het ANJV onderhield contact 
met geestverwante militairen in Indonesië en het 
dagblad De Waarheid publiceerde in al die jaren 
de meeste soldatenbrieven om de misleiding van 
regeringszijde te doorbreken. 
In verband met de gemeenteraadsverkiezingen 
was er op 28 april 1949 voor jongeren een CPN
vergadering in Krasnapolsky. Het actieve kies
recht gold toen nog pas vanaf het 26ste jaar en 
jongeren mochten dus niet stemmen. Maar zij 
konden wel aan de verkiezingscampagne mee
doen, waarin- ook op het niveau van de gemeen
teraad - Indonesië een rol speelde. Indonesië 
kwam dan ook aan de orde en spreker Paul de 
Groot zei: "Wij hebben als enigste partij steeds de 
eis tot het terugkomen van de troepen laten ho
ren en daarmede onze vredeswil getoond. Nog 
steeds is de 7-Decemberdivisie niet terug en ook 
hiervoor zijn de komende raadsverkiezingen van 
belang. Maar vraag je me nu wat zou de oorlog in 



... -------------------------------------------------------------

Indonesië het vlugst doen beëindigen, dan moet 

ik eerlijk zeggen: de ontevredenheid onder de 
soldaten daar zelf. Maar tonen wij onze strijdwil, 
dan kunnen zij zich daardoor geruggesteund voe
len." 
De militairen maakten hun familieleden- ouders, 
verloofden- deelgenoot van hun frustraties. In de 
loop van 1949 zouden familieleden verenigd in 
een comité bij de regering op terugkeer gaan 
aandringen. Repatriëring duurde daarna nog tot 
ver in 1950. Duizenden militairen begonnen in de 
jaren tachtig de psychische gevolgen van het zin
loze militaire avontuur te ondervinden. 

Joop Morriën is vaste medewerker van P&C. 
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Noten: 
(1) CIA-rapport, Oe consequenties van de Neder

landse 'politionele actie' in Indonesië, geda
teerd 27 januari 1949. 

(2) Dr. P.J.Drooglever en drs. M.J.B.Schouten (red), 
Officiële bescheiden betreffende de Neder
lands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. 
Deel18. Uitgever: IISG, f 95,-ISBN 90-5216-
049-X 

In Nederland bent u vrU 
om lid te worden. 4 

In Nederland loopt u gelukkig geen gevaar als 
u lid wilt worden van Amnesty International. 
U wordt niet vervolgd als u zich wilt inzetten 
voor de mensenrechten. Het is uw goed recht. 

Toch zijn er landen waar die rechten niet zo 
vanzelfsprekend zijn. Landen waar het er op lijkt 
dat mensen helemaal geen rechten hebben. 

Mensenrechten gelden altijd, overal en voor 
iedereen. Alle VN·Iidstaten hebben dit nog eens 
bevestigd op de Wereldconferentie Mensen· 
rechten in Wenen. Amnesty International houdt 
hen aan hun uitspraken. Elke dag weer. Help ons. 
Vul de bon in. Word lid. 
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POEZIE 
Hans Groenewegen 

Tijdgenoten 
Onwillekeurig verbond ik het 
woord 'tijdgenoten' met mensen 
van naam. Gorter was een tijdge
noot van Troelstra. Even onwille
keurig verbond ik dus datzelfde 
woord met het verleden. De twee 
namen die ik in het voorbeeld koos 
roepen onmiddellijk een tijdsbeeld 
op, beheerst door een hem ken
merkende spanning. Zou ik voor 
Gorter Aletta Jacobs hebben inge
vuld, of voor Traelstra Jan Toorop, 
riep dat onmiddellijk een heel 
andere karakterisering van het 
begin van onze eeuw op. 
Tijdgenoten is de titel van de jong
ste dichtbundel van Benno Barnard. 
Mijn reflexen zetten mij op twee 
verkeerde benen. Namen komen 
nauwelijks in de bundel voor. En 
Barnard zoekt eerder naar wat 
mensen van verschillende tijdper
ken verbindt, dan naar de karakte
riseringen van hetgeen hen scheidt. 
'Tijdgenoten' krijgt de a-histori
sche, existentiële betekenis: men
sen van alle eeuwen zijn deelgeno
ten in het lot, dat zij leven onder
worpen aan het verloop van de tijd. 
Geboren worden, verlangen, 
opgroeien, verliezen, verlieven, 
werken, sterven. 

Wie nu mocht denken dat Barnard 
een poëzie schrijft waaruit geschie
denis en gevoel voor geschiedenis 
zijn verdwenen, vergist zich. Al in 
het eerste gedicht ironiseert hij de 
gedachte dat de geschiedenis voor
bij is. Volgens die gedachte zijn de 
grote politieke en culturele idealen 
van de Verlichting de afgelopen 
eeuwen door imperialisme, fas
cisme en stalinisme in bloed 
gesmoord. Nu is er niets meer. Dat 
zou ons bestaan uniek maken, want 
na zo'n teleurstelling heeft nog 
geen generatie geleefd. Het gevoel 
van vrijheid, van denken en verant
woordelijkheid, die deze 'vaststel
ling' oplevert, bevrijdt eveneens 
van de verbondenheid met de men
sen die ons voorafgingen. Barnard 
relativeert die conclusie met een 
buitelende ironie. 
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In het eerste gedicht van Tijdgeno
ten voert hij een vertellende post
bode in. Op die manier brengt hij 
een schilderij van Van Gogh tot 
leven. 

We zijn in Ar/es. Voor mij vol
staat één woord 
en onder de platanen kuieren 
weer dat soort 
tot daguerrotypes gedoemde 
dames en heren, 
voor wie Verdun Verdun is en 
Vichy Vichy 
(die argeloosheid van de men
sen in mijn tijd 
is maar een anachronisme van 
de verteller, 
en dat bent u. U bent uw eigen 
onschuld kwijt). 

In 1888, de tijd waarin de postbode 
door de dichter tot spreken wordt 
gebracht, staat Verdun nog voor 
zichzelf en niet voor de Eerste 
Wereldoorlog, Vichy nog niet voor 
de Tweede Wereldoorlog. Beide 
oorlogen zijn twee verschillende 
formules voor de deceptie van de 
Verlichting. De postbode uit 1888 
leeft aan de vooravond van die 
deceptie. Van onze tijd uit gezien. 
Daarom, zo tikt hij van zich af, is 
zijn beschrijving van de onschuld 
van zijn tijd een anachronisme. Van 
de verteller, zegt hij. Die hij zelf 
door de mond van de dichter is, zou 
je denken. De dichter echter, ook 
niet gek, laat de postbode de bood
schap overbrengen dat niet de 
schrijver, maar de lezer de verteller 
is op het moment dat hij leest. Dit 
spel met wie nu wat vertelt, ironi
seert alle hedendaagse literaire 
clichés. 
Het slotzinnetje van het citaat 
heeft in al zijn eenvoud net zozeer 
doldraaiende consequenties. Via de 
postbode dwingt de dichter de 
lezer zichzelf te vertellen dat hij 
niet de onschuld van de negen
tiende eeuwers, maar zijn èigen 
onschuld kwijt is. Kortom, de 
gedachte na het einde van een 
geschiedenis te leven is een déze 
historische periode kenmerkende 
gedachte. Tegelijk spreekt de tekst 
tegen dat de beschreven negen
tiende eeuwers argeloos zouden 
zijn. Gelezen met de nadruk op 
'eigen' impliceert die laatste regel 
dat ook de negentiende eeuwers 
een eigen onschuld kwijt raakten. 
Barnard heeft op die manier met 
het benadrukken van de specifici
teit van elke historische periode, 

u 
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zichtbaar gemaakt dat de mensen 
uit verschillende perloden toch 
elkaars tijdgenoten zijn. iedereen 
die verlangt en vooruit-droomt ver
liest zijn onschuld. 

In een ander gedicht formuleert 
Barnard zijn poëtisch programma in 
een paradox: 'mijn onpersoonlijke 
stem van iemand zijl de intieme 
stem van iedereen.' In dit credo 
drukt hij zijn verlangen uit van 
allen tijdgenoot te zijn. Alleen al in 
de elegische toon van zijn poëzie 
klinkt door, de klassiek deinende 
klankrijke verzen verhullen het 
niet, dat dat verlangen onmogelijk 
te realiseren is. 
De thematiek sluit nauw bij de toon 
aan. De wetenschap tijdgenoot te 
zijn, wekt het verlangen naar deel
genootschap. Dat scherpt de erva
ring van de scheiding, het scherpt 
de gewaarwording van de breuken 
in de geschiedenis. In het eerste 
deel van Tijdgenoten is de blik 
gericht op mensen van een eeuw 
geleden. Barnard stuit steeds weer, 
onnadrukkelijk, op de scheidings
lijn van de Tweede Wereldoorlog. 
Niet voor niets heeft hij dit deel op 
1989 gedateerd. Dat jaar is alom 
geprezen als afsluiting van die oor
log. In Barnards poëzie blijkt de 
onmogelijkheid van een dergelijke 
afsluiting die de consequentie is 
van het nostalgisch verlangen naar 
een onschuldige toekomst. 

Copernicus zette het klassieke 
wereldbeeld op zijn kop, waarin de 
aarde het centrum was waarom
heen hemel en hel waren gesitu
eerd. Verlichting. Hij liet de aarde 
om de zon draaien. In de tijd die hij 
daarmee inluidde, zijn alle mensen 
tijdgenoten. Hun leidende, 'burger
lijke' gedachte werd, dat, met de 
zon, zij de heersers in het centrum 
waren. Barnard beschrijft die 
airnachtswaan van de burger met 
bittere ironie: 'en ik begrijp dat de 
mens is/ het kind van copernicus/ en 
ook een demonische mus/ die wil
loos ter aarde valt.! Ik weet dat ik 
mij niet liefheb.' 
Via dit citaat, dat ik in dit stuk heb 
gemoffeld omdat ik die 'demoni
sche mus' zo'n mooi beeld vind, 
keren we terug bij de naamloos
heid. In de praktijk was de droom 
van de Verlichting vaak het voer
tuig naar de kleinburgerlijke 
geborgenheid en bekrompenheid. 
Het kleinburgerdom bleek steeds 
een reservoir vol dodelijk ressenti-
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ment. In deze poëzie van Benno 
Barnard komt een verlangen tot 
uitdrukking naar moed tot een 
naamloos bestaan, dat open is voor 
de geschiedenis. Dergelijke poëzie 
heft de angst van de mussen voor 
de dood niet op, maar maakt hen 
wellicht minder demonisch. Zij is 
een middel na het verlies van eigen 
onschuld soortgelijk verlies van alle 
tijdgenoten onder ogen te zien. 
Gedenken leidt tot een verhaal van 
geschiedenis. In een gedicht over 
een willekeurig ongeluk van een 
onbekende vrouw uit een toeval
lige stad komen de volgende regels 
voor: 

Zo 
stond het dus niet in de krant. 
Maar 
wat kunnen wij die haar niet 
gekend hebben 
anders doen dan iets, iets zeg
gen om 
al was het vooral onze eigen 
naamloosheid 
minder ondraaglijk te maken? 
Nu we te wijd 
zijn geworden, nu we ver
schrikkelijk wijd 
zijn geworden, verlangen we 
een lied, 
een mythe, een vertaling, een 
Sanskriet 
om onszelf te gedenken. 

Benno Barnard, Tijdgenoten. 
Uitgeverij Atlas. ISBN 90 254 
0399 9. 
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BOEKEN 
Paul Denekamp 

Honderd jaar 
sociaal

democratie 
Er zijn dit jaar zes belangwekkende 
publikaties verschenen omdat offi
cieel de Nederlandse sociaal-demo
cratie honderd jaar bestaat. Daarbij 
kwamen nog twee andere interes
sante boeken over hetzelfde onder
werp die toevallig ook dit jaar uit
kwamen. Tezamen is dat een heel 
hoge score. 
Met al hun verschillen proberen 
deze boeken iets gemeenschappe
lijks weer te geven: een historische 
continuïteit aan het eind waarvan 
de huidige PvdA staat. Het is zeker, 
met heuvels en dalen, een roemrijk 
verleden, die honderd jaar sociaal
democratie en de PvdA ziet zichzelf 
duidelijk graag in die glans. Maar 
ligt het allemaal wel zo simpel? Kun 
je een redelijk rechte lijn trekken 
tussen de oprichting van deSDAPin 
1894 en de PvdA van nu? Bestaat er 
eigenlijk een honderd jaar Neder
landse sociaal-democratie, die als 
een eenheid te beschouwen valt? 
In de inleiding bij Het vijftiende 
jaarboek voor het democratisch 
socialisme wijst de redactie op de 
merkwaardige keuze van 1894 als 
beginjaar van de Nederlandse soci
aal-democratie. Was de in 1882 
opgerichte SDB dan niet sociaal
democratisch? En die had nog een 
voorloper, de Sociaal-Democrati
sche Vereniging, die in 1878 is 
opgericht. De SOAP is een afsplit
sing van de SDB maar verschilde in 
het begin niet zoveel van de oude 
partij, zeker niet politiek-inhoude
lijk gezien. Persoonlijke tegenstel
lingen speelden bij deze afsplitsing 
een belangrijke rol. In 1978 en 1982 
werd er niets gevierd. Komt dat 
omdat de PvdA zich met Ferdinand 
Domela Nieuwenhuis, de politieke 
leider van de SDB, niet zo goed kan 
identificeren? 
Bovendien is de PvdA zeker niet de 
enige erfgenaam van de Neder
landse sociaal-democratie. De CPN 
stamt er via de afsplitsing van de 
SDAP van 1909, de SDP, ook van af. 

Weliswaar is de CPN nu opgenomen 
in een fusiepartij Groenlinks maar 
de SOAPging in 1946 ook op in een 
fusiepartij, de PvdA. Ook andere 
socialistische en anarchistische 
groeperingen hebben hun wortels 
in die vroege sociaal-democratie. 
Maar alleen de PvdA onderneemt 
iets in dit herdenkingsjaar. 

Alle verschenen boeken gaan uit 
van die historische continuïteit 
SDAP/PvdA en bij een aantal van 
deze boeken leidt dat tot niet 
onbelangrijke vertekeningen. Het 
in mei verschenen Honderd jaar 
sociaal-democratie in Nederland 
1894-1994 is veruit het beste over
zichtswerk dat er tot nu toe is ver
schenen. Het is mooi uitgegeven en 
zeer goed (het eerste hoofdstuk, 
geschreven door Jos Perry) tot rede
lijk leesbaar. De meeste aandacht 
trok de slotbeschouwing van Paul 
Kalma, waarin hij op de laatste 
pagina een pleidooi houdt voor het 
opgaan van PvdA, D66 en Groen
Links in een nieuwe progressieve 
volkspartij. Maar veel belangrijker 
zijn de vier historische hoofdstuk
ken, die stuk voor stuk gebaseerd 
zijn op degelijk historisch onder
zoek. Het is jammer dat de bijdra
gen van Peter Jan Knegtmans, 
Doeko Bosscher en Frans Becker 
zich erg richten op wat de partijlei
ding en de Tweede-Kamerfractie 
dachten en deden. Ze besteden 
weinig aandacht aan de ontwikke
ling van de partij in zijn geheel. 
Het boek is teveel geschreven van
uit het oogpunt van de huidige 
PvdA. Met name het hoofdstuk van 
Becker over de periode vanaf 1970 
lijdt daaronder. Zijn verhaal over de 
PvdA is qua strekking zeer kritisch, 
maar het redeneert helemaal van
uit de keuze van de PvdA om vooral 
regeringspartij te willen zijn. Som
mige standpunten waar de partij 
voor koos, bijvoorbeeld tegen 
bezuinigingen, worden negatief 
beoordeeld omdat ze de partij niet 
dichter bij regeringsdeelname 
brachten. Becker formuleert hier 
een soort gelijk van rechts achteraf. 
Hij kan echter niet waarmaken dat 
er geen andere koers mogelijk was 
geweest, die wellicht de PvdA niet 
snel in de regering had gebracht 
maar mogelijk wel had bijgedragen 
tot een aanzien I ijk groter maat
schappelijk verzet. Was de machte
loze deelname van de PvdA aan het 
derde kabinet-Lubbers beter dan 
'het maatschappelijk isolement van 



de PvdA' waarover Becker het op 
pagina 286 heeft? En hoe sterk is 
het 'maatschappelijk isolement' als 
je een sterke band hebt met grote 
maatschappelijke groeperingen als 
de vakbeweging? (1) 

Begin oktober verscheen de al eer
der genoemde vijftiende editie van 
het jaarboek voor het democratisch 
socialisme. De redactie heeft geko
zen voor een achttal korte biogra
fieën door acht verschillende 
auteurs, waarmee ze hoopt 'de 
rode draad van de geschiedenis van 
de sociaal-democratie te schetsen'. 
Dat is een keuze om blij mee te zijn. 
Het jaarboek heeft in zijn vorige 
edities weliswaar al heel wat korte 
biografieën gepubliceerd maar nog 
steeds zijn er veel te weinig biogra
fieën van vooraanstaande sociaal
democraten. 
Het jaarboek begint met vier schet
sen van de vier grote politieke lei
ders van de Nederlandse sociaal
democratie: Pieter Jelles Troelstra, 
J.W. Albarda, Willem Drees en Joop 
den Uyl. Er zijn vele andere belang
rijke leiders geweest in SDAP en 
PvdA, zoals Willem Vliegen, Koos 
Vcrrink en Jaap Burger, maar deze 
vier springen er duidelijk boven uit. 
Het is hoog tijd dat er eindelijk eens 
een studie van enige omvang ver
schijnt over Albarda, die vaak ver
geten wordt maar de onbetwiste 
leider van de SDAP was in de moei
lijke periode van 1925 tot 1940. Het 
verhaal van Knegtmans is een aar
dig begin maar het blijft hard nodig 
dat er een uitvoerig onderzoek 
naar Albarda komt om zo tot een 
echte beoordeling van zijn histori
sche betekenis te kunnen komen. 
Want daarover geeft Knegtmans 
nog veel te weinig uitsluitsel. 
Over Den Uyl bestaat een aanzien
lijk aantal boeken maar een 
behoorlijke biografie is nog steeds 
niet voorhanden. Het verhaal van 
Willem Breedveld voorziet daar een 
klein beetje in maar is verder een 
niet onkritische, journalistieke 
beschouwing, geschreven vanuit de 
beperkte optiek dat de PvdA alles 
moest doen om in de regering te 
komen. Ook bij Den Uyl moeten we 
al veel te lang wachten op een 
degelijke biografie en voor een 
goede interpretatie van zijn belang 
zullen waarschijnlijk diverse bio
grafieën nodig zijn. 
Hans Daalder en Rob Hartmans zijn 
bezig met een biografie over 
respectievelijk Drees en Troelstra. 
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Over beide personen zijn al vele 
boeken geschreven, waarvan een 
aantal van redelijke kwaliteit. De 
stukken in dit jaarboek zijn dan ook 
vooral interessant als een vooruit
blik op wat ons nog te wachten 
staat. Bij Hartmans ben ik daar wat 
optimistischer over dan bij Daalder. 
Laatstgenoemde identificeert zich 
toch wel erg met zijn hoofdper
soon. Bovendien maakt hij weinig 
duidelijk wat hij nog aan nieuws 
toe te voegen heeft. 
De vier biografieën bevatten inte
ressante analyses en het is boeiend 
om de vier personen zo bij elkaar 
gezet te zien. Van de politieke lei
ders van de Nederlandse sociaal
democratie ontbreekt nu alleen 
nog Anne Vondeling. Hij kan welis
waar niet tot de grote leiders gere
kend worden maar een biografie 
van hem zou toch zeer welkom zijn. 
Helaas zijn de overige vier stukken 
in het jaarboek aanzienlijk minder 
interessant. Dat ligt niet zozeer aan 
het feit dat Jan Tinberg en, H.J. Hof
stra, Sicco Mansholt en Max van der 
Stoel minder boeiende personen 
zijn. Deze biografieën zijn echter 
met weinig distantie geschreven en 
bevatten veel minder boeiende 
analyses. Sommige van deze stuk
ken komen toch bedenkelijk dicht 
in de buurt van hagiografieën. 

Van een heel andere orde zijn 
Archieven van de Rode familie en 
de bibliografie Honderd jaar soci
aal-democratie in boek en tijd
schrift, twee uitgaven die vooral 
bedoeld zijn als hulp voor mensen 
die onderzoek willen doen naar de 
geschiedenis van de Nederlandse 
sociaal-democratie. Het zijn allebei 
nuttige boeken maar helaas zijn er 
bij de samenstelling de nodige slor
digheden en onduidelijkheden bin
nengeslopen, met name als het 
erom gaat wie wel of niet is opge
nomen. Een voorbeeld van een sto
rende slordigheid is in het archie
venboek de opname van ene Elia
zer Polak, terwijl evident Eduard 
Polak bedoeld wordt, de broer van 
Henri. Veruit het sterkst speelt dit 
probleem in de bibliografie, die 
overigens nu al zijn derde editie 
beleeft. 
Ik ben eens in mijn eigen boeken
kast gaan kijken en vond zo tien 
titels die het veel eerder verdien
den opgenomen te worden dan een 
artikel van twaalf pagina's over 
Wim Brugman, die actief was in de 
afdeling Oisterwijk. Zo miste ik, om 

er een paar te noemen, de studie 
van Menno Eekman over de OSP, de 
biografie van Evert Kupers en de 
autobiografieën van Karel van 
Staal en de Amsterdamse burge
meester Van Hall. 
Het is een gemiste kans dat niet 
nagestreefd is over SOAP en PvdA 
een vergel ijkbaar alomvattend 
boek uit te brengen als Van bron 
tot boek. Apparaat voor de 
geschiedschrijving van het commu
nisme in Nederland en Sporen van 
pacifistisch socialisme. Bibliografie 
en bronnen betreffende de PSP. Of 
houden we een dergelijk boek nog 
te goed? 

Gelukkig heeft dit gedenkjaar ook 
geleid tot twee mooie boeken over 
lokale geschiedenis van de Neder
landse sociaa I-democratie. Volgens 
mij de beste van de helaas niet zo 
talrijke uitgaven die er op dit 
gebied tot nu gepubliceerd zijn. 
Rode Residentie is vlot geschreven 
en valt op door de zeer verrassende 
invalshoeken. Zo wordt bijvoor
beeld uitvoerig de catalogus van de 
bibliotheek van de plaatselijke 
SDAP aangehaald om een beeld te 
geven van wat men zo al las. Het 
boek is rijk geïllustreerd, wat wel 
verband zal houden met de tegelijk 
georganiseerde tentoonstelling in 
het Haags Historisch Museum. Het 
is jammer dat het soms wat opper
vlakkig blijft en vaak wat te veel 
landelijke en te weinig Haagse 
geschiedenis bevat. 
100 Jaar sociaal-democratie in Fries
land is een aanzienlijk diepgraven
der boek geworden. Het bevat 
naast een paar algemene over
zichtsartikelen en de lokale SOAP
geschiedenissen van Sneek en 
Aengwirden, boeiende stukken 
over de drankbestrijding en de coö
peratie, twee vergeten delen van de 
arbeidersbeweging; over de plaat
selijke AJC en de vrouwenclubs en 
over de Friese sociaal-democratie 
en de Tweede Wereldoorlog. Het 
stuk over de Leeuwardense PvdA 
vond ik wat langdradig. Wat een 
erg wijdlopige beschouwing van 
Ger Harmsen over de Nederlandse 
sociaal-democratie, die ook nog 
een maand tevoren in het Bulletin 
Nederlandse Arbeidersbeweging 
gestaan had, in het boek doet was 
mij een raadsel. Maar als geheel 
vond ik de bundel een v·an de meest 
geslaagde publikaties van dit 
gedenkjaar, al had het aantal type
fouten wel iets minder gemogen. 



---·-------------------------------------------------------------

De biografie van Jos Perry over Wil
lem VI iegen, jarenlang Tweede 
Kamerlid en partijvoorzitter van de 
SDAP, heeft terecht een uitste
kende pers gekregen. In een vlotte 
stijl, mij soms iets te populair, krijgt 
de lezer een prachtig inzicht in de 
vele dilemma's waar deze socialisti
sche voorman op gestuit is in zijn 
ruim zestig jaar lange politieke 
loopbaan. Jammer maar misschien 
onvermijdelijk is het feit dat Perry 
zich soms wat al te veel met zijn 
hoofdpersoon identificeert en 
daardoor bijvoorbeeld wat te nega
tief is over Troelstra, met wie Vlie
gen menige aanvaring heeft gehad. 
Op het eind verliest het boek iets 
van zijn hoge niveau als Perry niet 
duidelijk maakt waarom Vliegen in 
de jaren dertig langzamerhand zijn 
leidende positie in de partij verliest. 
Dat kwam niet alleen door zijn 
hoge leeftijd. Heel verhelderend is 
daarentegen weer hoe Perry schil
dert dat Vliegen tot zijn beruchte 
stellingen kwam, waarmee hij in 
het begin van de Duitse bezetting 
probeerde gedaan te krijgen dat de 
VARA en de Arbeiderspers ook 
onder Duitse controle hun werk 
zouden kunnen voortzetten. 

Begin dit jaar promoveerde Frits 
Rovers in Utrecht op een studie 
over de PvdA en de Koude Oorlog. 
Het is op zich een goed werkstuk 
maar toch van een heel wat min
dere kwaliteit dan dat van Perry. 
Rovers laat zich erg leiden door het 
belang dat hij eraan hecht om tot 
een positiever historisch oordeel te 
komen over de PvdA in de jaren vijf
tig. 
Daarmee kom ik op het thema dat 
in al deze boeken (behalve natuur
lijk de bibliografie en het archie
venboek) speelt: hoe beïnvloedt 
het huidige politieke standpunt 
van de schrijver datgene wat hij 
opschrijft. Alle schrijvers van deze 
boeken zijn volgens mij lid of sym
pathisant van de PvdA en dat is in 
alle publikaties, de een wat meer 
dan de ander, te merken. Rovers is 
hiervan het meest extreme voor
beeld. Hij maakt niet duidelijk of er 
een alternatief was voor de harde 
anti-communistische Koude Oor
logsopstelling van de PvdA. Deze 
opstelling krijgt van hem zonder 
moeite het historische gelijk. Het 
was volgens hem zonder meer 
terecht dat de PvdA en Nederland 
kozen voor de NAVO en bewape
ning in de strijd tegen de Russen. 
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Het probleem is dat nooit meer na 
te gaan valt hoe het gelopen zou 
zijn als de PvdA, Nederland en mis
schien andere landen gekozen had
den voor meer pacifistische oploss
ingen in de geest van De Derde 
Weg. Je kunt er niet zomaar vanuit 
gaan dat die politiek zou zijn uitge
lopen op een mislukking en uitein
delijk een Russische overheersing. 
Rovers kijkt in zijn boek ook niet 
naar het grote risico dat een van de 
crisissen zou zijn uitgelopen op een 
confrontatie met atoomwapens. (2) 
Vergelijkbare problemen had ik 
vooral met de stukken van Becker 
en Breedveld. Die nemen in hun 
analyses evenmin mee of andere 
meer linkse keuzes ook niet tot 
goede resultaten hadden kunnen 
leiden. Daarmee construeren zij 
een soort noodzakelijke ontwikke
ling, die volgens mij helemaal niet 
zo noodzakelijk was. Op dezelfde 
manier overheerst in veel andere 
sociaal-democratische geschied
schrijving het beeld van de histori
sche noodzakelijke ontwikkeling 
die de Nederlandse sociaal-demo
cratie heeft doorgemaakt. Dat deze 
herdenking van honderd jaar soci
aal-democratie in hun handen was, 
heeft dat nog verder versterkt. 
Ik betwijfel of het proces van aan
passing van de Nederlandse sociaal
democratie, van Domela Nieuwen
huis en Traelstra tot Kok, noodza
kelijk genoemd mag worden. Die 
noodzakelijkheid is in ieder geval 
nooit behoorlijk aangetoond. Vol
gens mij zijn verder de verschillen 
van het principiële socialisme van 
een eeuw geleden en het aanpas
sen aan het kapitalistische systeem 
door de sociaal-democratie van nu, 
bepalender dan de historische con
tinuïteit. 
Er zullen andere geschiedschrijvers 
voor nodig zijn om te laten zien dat 
die keuze voor aanpassing niet 
noodzakelijk was en dat er andere 
tradities hebben bestaan, evenzeer 
afstammend van Domela Nieuwen
huis en Troelstra, die de ideeën 
over een fundamenteel andere 
maatschappij hebben laten voort
bestaan. Die tradities roepen bij mij 
veel meer een gevoel van verwant
schap met de vroege Nederlandse 
sociaal-democratie op, dan de 
gevestigde PvdA van nu. 

Ik wil besluiten met een oproep. 
Laten de mensen die nog steeds 
strijden voor een fundamenteel 
andere maatschappij zich weer 
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bewust worden van de traditie 
waarop zij voortbouwen. Ik hoop 
dat de historisch geïnteresseerden 
onder hen het werk zullen oppak
ken om te laten zien hoezeer soci
aal-democraten, socialisten of 
linkse mensen onder wat voor noe
mer dan ook, die zich weigerden 
neer te leggen bij de aanpassing 
aan het kapitalistisch systeem, 
evenzeer of misschien nog wel 
meer de erfgenamen kunnen wor
den genoemd van de oprichters van 
de SDAP dan de huidige sociaal
democraten van de PvdA. Daar 
moet nog heel wat historisch 
onderzoek voor verricht worden. 
En er moet eveneens bijvoorbeeld 
binnen Groenlinks nog heel wat 
gedaan worden aan het historisch 
bewustzijn. Maar dat kan ook zon
der een mooi gedenkjaar. 

Noten: 
(1) Zie verder mijn recensie De 

GroenLinkse wortels in de soci
aal-democratie. In: Groenlinks 
Magazine, juli/augustus 1994. 

(2) Zie verder mijn recensie Kan 
de geschiedschrijving van de 
sociaal-democratie aan de soci
aal-democraten worden over
gelaten? In: Kritiek. Jaarboek 
voor socialistische discussie en 
analyse IV, dat eind 1994 of 
begin 1995 verschijnt. 
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BOEKEN 

Jas van Dijk 

Politiek 
zonder 

partijen"? 
De twintigste eeuw zou men, naast 
andere typeringen, de eeuw van de 
politieke partij kunnen noemen. 
Vanaf het einde van de negen
tiende eeuw domineren partijen 
het politieke bedrijf. De politieke 
partij vervult een spilfunctie in de 
parlementaire democratie en is ook 
in andere stelsels in een of andere 
vorm prominent aanwezig. Voor 
heel veel mensen is politiek nog 
steeds gelijk aan partijpolitiek of 
beter nog: de onderlinge concur
rentie en machtsstrijd tussen par
tijen. 
Steeds vaker wordt echter betwij
feld of de partij ook in de toekomst 
een hoofdrol zal blijven spelen in 
de politiek. Het is niet onmogelijk 
dat achteraf zal worden vastgesteld 
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dat het einde van de twintigste 
eeuw ook het einde van de poli
tieke partij heeft ingeluid. Of op z'n 
minst het einde van de dominantie 
van de partij in het politieke leven. 

Politiek zonder partijen? is een 
bundel inleidingen die gehouden 
zijn ten gevolge van het twintigja
rige bestaan van het Documentatie
centrum Nederlandse Politieke Par
tijen van de Rijksuniversiteit van 
Groningen, in maart 1994. Voor 
Groenlinks, dat binnenkort over 
politieke vernieuwing gaat con
gresseren, biedt het boek interes
sante achtergrondinformatie. Poli
ticologen van naam zoals Koole, 
Van der Eijk en Lucardie geven de 
lezer heel wat stof tot nadenken 
omtrent de toekomst van de poli
tieke partij. 
In de titel van de bundel staat nu 
nog een vraagteken. Alhoewel 
geen van de auteurs daar zonder 
meer een uitroepteken van maakt, 
roept het geheel toch een behoor
lijke twijfel op. Er zijn zoveel facto
ren en omstandigheden in het spel 
die partijen de grond onder de voe
ten weghalen dat een beeld van 
obsoleetheid niet te vermijden valt. 
De belangrijkste factor hangt 
samen met het al eerder ingezette 
ontzuilingsproces. Partijen repre
senteerden in het verleden "de 
politiek van door scheidslijnen 
onderscheiden groepen" (van der 
Eijk). De politieke partijen, van links 
naar rechts, stonden voor aanwijs
bare bevolkingsgroepen. Ondanks 
alle fluctuaties bij verkiezingen 
bleef een belangrijke kern van aan
hangers de partij trouw, vanwege 
hun maatschappelijke positie. Deze 
worteling van politieke partijen in 
de bevolking is in de huidige 
samenleving vrijwel geheel verlo
ren gegaan. 

Ook de afnemende betekenis van 
een betrekkelijk vaste ideologische 
overtuiging als bron voor politiek 
handelen ontneemt vrijwel alle 
partijen een belangrijke basis om 
aanhang vast te houden. Steeds 
meer mensen kiezen voor personen 
of voor een standpunt op een 
bepaald 'issue': ze kunnen een ide
ologisch of programmatisch gebon
den groep of partij best missen en 
bepalen elke keer opnieuw weer, 
als individu, niet gebonden aan een 
politiek homogeen blok, hun stand
punt bij verkiezingen, opiniepeilin
gen, acties, etc. 
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Het politieke bedrijf is in de loop 
der jaren ook sterk in aanzien ver
anderd. De politieke partijen met 
hun uiteenlopende standpunten 
zijn vervangen door 'de politiek', als 
een soort tegenhanger van 'de 
maatschappij'. Het lijkt allemaal één 
pot nat omdat de verschillen tussen 
de meeste partijen zo veel kleiner 
zijn geworden - en dat heeft weer 
te maken met de ontideologisering 
en de pragmatische koers die vrij
wel alle partijen de laatste jaren zijn 
gaan varen. 'De politiek' raakt ook 
steeds verder vervreemd van 'de 
maatschappij' door de professiona
lisering (Lucardie). Politieke partijen 
zijn, losgeraakt van een achterban, 
zelf min of meer deel van het over
heidsapparaat geworden. Dit appa
raat is in toenemende mate aan kri
tiek onderhevig vanwege de open
lijke onmacht bij het sturen van 
belangrijke maatschappelijke pro
cessen (Kunneman) en de frustraties 
die het oproept bij bevolkingsgroe
pen van wie de verlangens alsmaar 
niet gehonoreerd worden (Koole). 
Traditionele politieke partijen 
gebruiken deze verlangens echter 
nog steeds als middel om aanhang 
te werven; en dat wordt steeds min
der geloofwaardig. 
Van der Eijk heeft voorts nog een 
interessante bijdrage met het oog 
op de komende verkiezingen voor 
de Provinciale Staten. Hij betoogt 
dat op nationale schaal opererende 
politieke partijen een sta-in-de
weg zijn voor een redelijke keuze 
bij verkiezingen op lokaal, regio
naal of boven-nationaal niveau. 
Steeds minder is er sprake van het 
parallel lopen van politieke tegen
steil ingen op versch i I lende niveaus. 
De dominantie van de nationale 
partij bij verkiezingen op andere 
niveaus maakt een echte represen
tatie van verschillende standpunten 
die er in de bevolking leven onmo
gelijk, omdat mensen minder par
tijgebonden en meer onderwerps
gebonden kiezen, of zouden willen 
kiezen, en op allerlei onderwerpen 
de verhoudingen plaatselijk heel 
anders kunnen liggen dan lande
lijk. 

Politieke partijen in de traditionele 
zin van nationale, ideologisch 
homogene blokken, lijken hun 
langste tijd gehad te heb.ben. Maar 
wat dan? Terug naar de kiesvereni
ging? Of de debating-club (met 
gebruikmaking van moderne infor
matie- en communicatietechnolo-
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gie zoals Tops en Depla ons voor
houden)? In deze bundel is het ant
woord niet te vinden, helaas. Het is 
de vraag of iemand op dit gebied 
een redelijke voorspelling kan 
doen. Wel is het zeker dat een poli
tieke partij die de hier beschreven 
verschijnselen niet op hun waarde 
weet te schatten of niet bereid is 
tot drastische aanpassingen het uit
eindelijk zal gaan verliezen. De 
maatschappelijke krachten zijn te 
sterk. De partij blijkt in de politiek 
niet het eeuwige leven te hebben. 
Maar leerden we vroeger al niet dat 
de partij slechts een middel is? 

G. Voerman (red.), Politiek 
zonder partijen? Over de hori
zon van de partijpolitiek. Uit
geverij: Het Spinhuis. f 25,-

BOEKEN 

Jas van Dijk 

Ecosocia I isme 
Van de Vlaamse maatschappijcriti
cus Jaap Kruithof verscheen een 
nieuwe bundel met opstellen, tek
sten van lezingen en 'gesproken 
columns' uit het VPRO-programma 
Vlaamse connecties. 
Hoe deze columns (onder meer over 
iascisme, sport en roddels) via de 
rad1o geklonken hebben, weet ik 
niet. Maar zoals ze hier op schrift 
staan afgedrukt, zijn de verhaaltjes 
erg oppervlakkig, vanzelfsprekend 
en niet bepaald inspirerend. Dat de 
groei van extreem-rechts, om een 
voorbeeld te noemen, samenhangt 
met verarming en verharding van 
de maatschappij wil ik graag gelo
ven. Maar dan wil ik daarover toch 
liever een diepergravender, genu
anceerder en als het kan ook oor
spronkelijker verhaal lezen. Het
zelfde geldt voor de kritische kant
tekeningen bij de schadelijke effec
ten van sport (ondermeer voor de 
natuur). Het zal wel aan het 
medium liggen: voor de oppervlak
kige luisteraar zijn het wellicht aar
dige gedachten, maar de lezer ver
langt al gauw naar meer. 

De wat langere, beschouwende 
opstellen waarin we de filosoof 
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(Kruithof is hoogleraar ethiek te 
Gent) aan het werk zien, bieden 
dan ook meer inspiratie. Het aar
digst en orgineelst vond ik het 
opstel Drie geluidswerelden. Kruit
hof onderscheidt drie soorten 
geluid die ons omringen: het 
natuurlijke, het sociale en het muzi
kale. Het onderscheid tussen de 
laatste twee is betwistbaar. Dat 
doet echter niets af aan het kriti
sche betoog over de verbanning 
van het natuurlijke geluid uit het 
maatschappelijke leven en de 
opmars, zeg maar toenemende 
dominantie van de sociale en muzi
kale geluiden. 
In zijn conclusie schrijft Kruithof 
over een thema dat ook in andere 
verhalen terugkomt, een soort rode 
draad in zijn maatschappijkritiek: 
het antropocentrisme in de heden
daagse cultuur. De uitbuiting van 
de natuur door de mens heeft ook 
de geluidenwereld aangetast. "De 
geluiden (. .. ) verliezen hun oor
spronkelijke karakter. We creëren 
onze eigen klanken ad libitum en 
dreigen erin te stikken. Mensen 
leven nog slechts met zichzelf, met 
hun eigen subject. Zij hebben het 
autonome object uitgeschakeld en 
gekozen voor het solipsisme. Door 
slechts onszelf te sparen zullen we 
onszelf ver I iezen". ( p. 158) 

Kruithof - die naar eigen zeggen 
een ontwikkeling heeft doorge
maakt van calvinist, naar liberaal 
humanist, socialist en tenslotte eco
socialist- verbindt het antropocen
trisme met het extreem subjecti
visme in het postmoderne denken. 
Zijn marxistische traditie vinden we 
daarnaast terug in zijn typering van 
de hedendaagse maatschappij: het 
wilde kapitalisme. 
Het lijkt mij voor Groenlinks bij
zonder interessant om deze twee 
elementen uit Kruithofs wijsbe
geerte, de kapitalisme-kritiek en de 
antropocentrisme-kritiek in onder
linge samenhang verder uit te wer
ken tot een coherente en aanspre
kende politieke filosofie. Daarom 
ben ik benieuwd wat Kruithofs 
nieuwe boek Van egocentrisme 
naar ecocentrisme, dat volgend jaar 
moet verschijnen, ons aan nieuwe 
perspectieven te bieden heeft. 

Jaap Kruithof, Doorgaan met 
de dingen: over het gedrag 
van de moderne westerling. 
Uitgeverij: Nijgh & Van Dit
mar/Dedalus. f 34,90. 

BOEKEN 

Hans Groenewegen 

Ervaring 
Harry Mulisch schrijft zoals CNN de 
Golfoorlog versloeg. Die gedachte 
sloeg bij mij in tijdens het lezen van 
De letterpiloot, een essaybundel 
van Willem Jan Otten. 
De ontdekking van de hemel vond 
ik een lijvige paradox. Geschreven 
en te lezen als een vlotte avontu
renroman maakte het op mij alleen 
indruk door zijn overstelpende 
saaiheid. Gapend bewonderde ik 
Mulisch' doorzettingsvermogen. 
Een sluitend plot construeren en 
vervolgens meer dan zevenhonderd 
pagina's vol schrijven met niets 
nieuws dat zich voordoet als iets 
geweldigs, Wat een zelfverlooche
ning! Wat een slavenarbeid! 

In een van de essays die hij in De let
terpiloot verzamelde, ontsluiert 
Willem Jan Otten een van de krach
ten in het proza van Harry Mulisch. 
Otten bewondert Mulisch. Hij 
noemt zijn proza betoverend. Hij 
noemt het onweerlegbaar. Otten 
kritiseert zelden. Hij analyseert. Hij 
legt literaire structuren bloot om 
daaraan zijn eigen getroffenheid, 
bevreemding of ontroering, zicht
baar te maken. Mulisch' proza is 
volgens Otten onweerlegbaar 
omdat het helemaal vanuit de con
clusie geschreven is. Schijnbaar 
schrijft Mulisch over (historische) 
ervaringen. Feitelijk echter schrijft 
hij die ervaringen zo op, dat ze 
naadloos passen in de grote greep 
die hij tijdens het schrijven over het 
leven heeft. De uitkomst van de 
som waartoe Mulisch de geschiede
nis steeds opnieuw herleidt, is altijd 
weer Mulisch zelf. 
Otten constateert dat in zulk schrij
ven het raadsel van de menselijke 
ervaring juist verloren gaat. Hij 
omschrijft ervaren als de momen
ten waarin begrip en beeld nog 
niet vastliggen. "De ervaring -dat 
is uiteindelijk de ondervinding van 
niets, nergens, dood. Van verdwij
ning. Zelfs wanneer het de ervaring 
van liefde is, herken ik haar aan het 
feit dat ik in duister tast." Eigenlijk 
doet Mulisch Otten denken aan 
zichzelf, als negenjarige. De negen-



Jange heeft "een systematisch 
onvermogen tot onbegrip ... Hij for
muleert de afgrondelijkste raadsels 
en komt vervolgens ogenblikkelijk 
met verklaringen. Gapen, dat doen 
zijn afgronden niet. Een negenja
rige doet niet aan onbegrip." 

Wat heeft dit nu met CNN en de 
Golfoorlog te maken? In een ander 
essay probeert Willem Jan Otten te 
achterhalen wat de verandering in 
oorlogsverslaggeving aan verande
ringen teweeg brengt in onze bele
ving van, ervaring met oorlogen. 
Schijnbaar hadden wij kijkers een 
directe verbinding met de oorlog. 
Otten beschrijft een merkwaardig 
effect, de overheersende indruk 
dat het nog moet gebeuren. "Mis
schien is er iets mis met mijn erva
ringshuishouding, maar het lukte 
me niet om te denken: dit gebeurt 
nu." Tegelijk bleef de Golfoorlog 
op een merkwaardig manier beeld
loos. Van de oorlog in Vietnam 
kwamen de verschrikkelijke beel
den die vertelden van wat gebeurd 
was. Nu was er de directe verbin
ding waarmee verteld werd dat er 
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oorlog was. Zonder beelden. Met 
opzet, want "beelden zijn erger 
dan slachtoffers". Was de conclusie 
van het Amerikaanse leger niet dat 
de beelden van de oorlog hen de 
oorlog had doen verliezen? 
Voor het effect van deze manier 
van verslaggeving gebruikt Otten 
wederom zijn sleutelwoord erva
ring. "De oorlog met Irak staat ( ... ) 
in de tegenwoordige tijd, maar die 
heeft als eigenaardig gevolg dat hij 
geen ervaring overdraagt. Geen 
gewaarwording van 'thans'. Steeds 
maar, steeds maar moet het alle
maal nog gaan gebeuren. Toch val
len er overal bommen." Hier schu
ren de stukken over Mulisch en CNN 
ineens aan elkaar. Beide vormen 
van verbeelding vernietigen het 
vermogen van mensen om te erva
ren. Zij vernietigen onder het mom 
van betrokkenheid het vermogen 
tot compassie. Zij heffen de passie 
op en daarmee de verwikkeling van 
de mensen in elkaar en hun 
geschiedenis. 

In zijn essays probeert Willem Jan 
Otten het omgekeerde te doen. Of 

Hoort een 

gloeilamp • 
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de glasbak? 

/)p /IJifiPII'f'e[P_j(wn w~ef't Ît~/ÓrmatÎe OVer onder andere: 

.~clwonmaaloniddelen, papiersoorten. luiers. verpakkingen, 

kattPimkkorrels, ver}: aardappPlen en hloemen. 

hij nu schrijft over zijn vader en zi;r 
vaderschap, over porno en zijn 
gebroken ribben, over Wallace Ste
vens en Arthur van Schendel, hiJ 
probeert niet naar conclusies toe te 
denken. Hij verlaat bekende voor
stellingen en conclusies om de spra
keloze ervaringen waarop ze geba
seerd waren te omcirkelen. Derge
lijke samenvattende, overkoepe
lende conclusies blijken dan even 
zovaak niet op iets te zijn geba
seerd dat ze zou kunnen rechtvaar
digen. Otten eist van literatuur dat 
zij "iets met lezers doet wat het 
leven soms met mensen doet." Dat 
zet hem tegenover Mulisch en CNN. 
Die laatsten doen met de lezers/kij
kers wat mensen soms met het 
leven doen. Op het moment dat de 
lezers/kijkers boek of buis inschake
len, worden ze er zelf door uitge
schakeld. 

Willem Jan Otten, Oe letterpiloot 
Uitgeverij Van Oorschot, 306 p., 
f 39,-. ISBN 90 282 0786 4. 
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De Vlaming: autonoom of autistisch? 4-32 Vasthouden aan het oorspronkelijke 
Ludo Abicht socialisme 5-20 
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Frank Biesboer Mark van Dongen 
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of tegenhouden? 3-20 Steef van Duin 
Frank Biesboer Vijf jaar na dato 2- 11 
Debat: Waarheen met Schiphol? 5 - 11 Marius Ernsting 
Frank Biesboer!San Verschuuren Het linkse politieke landschap 5-8 
Ca si nok a pita I isme 1-27 Marius Ernsting 
Joachim Bischoff Honderd jaar sociaal-democratie 5- 19 
Op zoek naar George Fles (boekrecensie) 1-61 Marius Ernsting 
Salvador Bloemgarten Een nieuwe uitdaging 5- 31 
Het trieste lot van de Papua's 4-22 Marius Ernsting 
Evelien van den Broek De Wereldbank: democratie binnen 
Diagnose van de machteloosheid 4-9 marges 2- 17 
Remko van Broekhoven Johan Frijns 
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Begin (poëzierecensie) 1-59 Hongaars Paars 4-26 
Hans Groenewegen Marc van den Muyzenberg 
Hoogte (poëzierecensie) 2-49 Het optimisme van Gábor Fodor 4-30 

Hans Groenewegen Marc van den Muyzenberg 

Vlucht (poëzierecensie) 3-51 Fotokatern: Ergernis 2-26 
Hans Groenewegen Chris Pennarts 

Heksen (boekrecensie) 3-54 Natuur, milieu en sekse 2-32 
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Hans Groenewegen Jan van der Putten 
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Martin Jansen Nico Schouten 

Intro: Prikkelend 1 - 1 Een geïntegreerd Europees 

Jo Janssen veiligheidsbeleid 1 -7 

Voer voor Xenofoben (boekrecensie) 2-47 Henk Spenkelink 

Jo Janssen Intro: Schokkend 2- 1 

Intro: Naweeën 3- 1 San Verschuuren 

Jo lanssen Intro: Betrokken 4-1 

Gesprek met Meindert Fennema 3-3 San Verschuuren 

Jo Janssen P&C 1935-1995 5 4-

Van Verzet naar Koude Oorlog 1-37 San Verschuuren 
Madeion de Keizer Intro: Exit P&C 5- 1 

Kunstenaars: een bedreigde San Verschuuren/Jo lanssen 

beroepsgroep? 2-43 Een partij voor 'gewone mensen' 2-3 

Nico Klous Gerrit Voerman 

Zij en Wij 2- 14 To be or not to be? 5- 25 

Ton Koek Gerrit Voerman 

Fotokatern: Bosnische vluchtelingen 3 -37 Een levensverhaal (boekrecensie) 1-56 

Jan Lankveld Wim F. Wertheim 
De Doorbraak 5-34 Droom en ontwaken (boekrecensie) 1-60 

Marjan Lucas Wim F. Wertheim 
Kernsplijting en democratie Mao's ontwikkelingsmodel 
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Leo Molenaar Wim F. Wertheim 
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Jakarta, Jakarta (boekrecensie) 1-62 Marco Wi/ke 
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(poëzierecensie) 2-50 Willemen 3-2 

Joop Morriën Willemen 4-4 

Japans bordeelbeleid (boekrecensie) 3-55 Willemen 5- 10 
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Mooi woord voor oorlog 4-54 Thijs Wolzak 
Joop Morriën 
Reportage: 100 jaar Dirk Jan Struik 5-36 
Joop Morriën 
Koloniale oorlog 5- 50 "' 
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democratie 
Marcel van der Linden 
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Caio Brendel 

De auto als historische vergissing 
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